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Skyldes fattigdom og under-
utvikling først og fremst 
mangel på kapital? Jeg 

syns Ola Nafstad og Kjell 
Roland i Norfund kommer 
ganske nær å svare ja på det 
spørsmålet, i Dagens 
Næringsliv, 24. oktober. De sier 
blant annet: «jobbskaping og 
lønnsomt næringsliv har dess-
verre i flere tiår vært forsømt i 
utviklingspolitikken» og 
«varige lønnsomme arbeids-
plasser må bli kjernen i kampen 
mot fattigdom».

Rart at ingen har tenkt på det 
før.

Ærlig talt, dette er mål og 
ikke midler. Spørsmålet er 
hvordan en skal få det til. 

Da er det mer trøkk i Adam 
Smith: Det som trengs for å få 
et land fra barbari til rikdom er 
fred, et oversiktlig skattesystem 
og en rettferdig statsadministra-
sjon, resten vil komme av seg 
selv, sa han. En må ha et retts-
vesen, få bort alvorlige 
konflikter og motsetninger, 
finansiere offentlige goder og 
fordelene byrdene gjennom 
skattesystemet. Dette er 
nødvendige betingelser. 

De fleste utviklingsland stiller 
svakt her. Noen tror likevel at 
disse institusjonene skal 
komme av seg selv, bare en 
investerer i det lønnsomme 
næringslivet. Jeg tror det er 
omvendt. Et velordnet 
næringsliv blir lønnsomt når de 
nødvendige forutsetningene er 

tilstede. Uten dem blir nærings-
livet mafiapreget og brutalt. 
Målet er selvsagt utvikling, ikke 
profitt alene.  

Adam Smith er muligens vel 
optimistisk. Han undervurderer 
kanskje faren for å havne i 
fattigdomsfeller der for 
eksempel mulighetene for en 
lønnsom spesialisering og stor-
drift er begrenset av hjemme-
markedets størrelse, mens 
hjemmemarkedets størrelse er 
begrenset på grunn av 

manglende spesialisering og 
stordrift. 

Dette er en lavinntektsfelle. 
Utviklingen stopper opp i 
mangel på markeder som utvik-
lingen ville ha skapt. Å unngå 
fellen kan kreve koordinering. 
Når flere investerer samtidig, 
kan en skape de markedsmes-
sige forutsetningene for hveran-
dres lønnsomme ekspansjon. 

Her kan kanskje det norske 
oljefondet bidra med direkte 
investeringer?

Det ville i tilfellet være en 
svært risikabel satsing. Likevel 
kunne det være vel verdt 
innsatsen for å få til en positiv 
utvikling der det trengs mest og 
der forholdene ellers ligger til 
rette for det. Men målet kan 
ikke være å øke overskuddet til 
oljefondet her hjemme. Dette 
kan ikke være en lønnsom 
forvaltningsstrategi for olje-
fondet, slik Norfund og Kirkens 
Nødhjelp sier.  

Faren er stor for at der en 
måtte lykkes, kan en ikke hente 
ut overskuddet. Kanskje mer 
enn halvparten av investerin-
gene ville gå med betydelige tap 
enten fordi koordineringen ikke 
blir omfattende nok til at utvik-
lingen tar av, eller fordi en ikke 
har satset på de riktige produk-
tene og de riktige folkene.

Sjansen for å bli offer for stor-
stilt korrupsjon er også betyde-
lige.  

For at den samlede avkast-
ningen på investeringene i utvi-
klingsland da skal bli større enn 
i andre land, må overskuddet 
være urimelig høyt der investe-
ringene lykkes. Dersom det er 
mulig å skape et så høyt over-
skudd, ville det omtrent være 
umulig – og trolig også etisk 

urimelig – å hente det ut av det 
aktuelle utviklingslandet. 

Enten en vil det eller ikke 
kommer utviklingsinvesteringer 
av denne typen til å bli en form 
for utviklingshjelp og 
bistand. Selv er jeg 
tilhenger av hjelp og 
bistand. Men denne ene 
formen for hjelp kan lett 
fortrenge andre former for 
hjelp. Første gang noen kan 
vise til en manglende suksess 
i den tradisjonelle utviklings-
hjelpen, blir den lett redusert 
med begrunnelsen at kapitalin-
vesteringer fungerer så mye 
bedre.  

Spørsmålet er derfor hvordan 
vi best skal gi bort mer. Kapita-
linvesteringer må vurderes opp 
mot alternativene vaksiner, 
utdanning og institusjonsbyg-
ging. Vi kan også etablere et 
internasjonalt fond som kan 
benyttes ved naturkatastrofer i 
fattige land slik Halvor Mehlum 
og jeg har tatt til ordet for i flere 
sammenhenger. Katastrofen på 
Filippinene har igjen aktuali-
sert forslaget. 

Til slutt slipper Nafstad og 
Roland katten ut av sekken når 
de nærmest advarer mot å 
«bygge institusjoner etter mal 
fra Norge» og mot «fordelings-
politikk … etter norsk 
mønster»? Selvsagt kan ikke 
noen ordning eksporteres til 
andre land. Men rike industri-
land i Europa skiller seg fra 
fattigere utviklingsland på så 

mange flere måter enn bare ved 
at de har mer kapital og mer 
utdanning. De ble rike blant 
annet ved å satse på ordninger 
som fordelte gevinstene av 
utviklingen bredt gjennom 
subsidiert utdanning, helse og 
sosialforsikring. Skal ikke utvi-
klingsland ha lov å lære av 
dette?

Hva er galt med å satse på en 
utviklingsorientert statsadmi-
nistrasjon og velferdsstatslig-
nende ordninger tilpasset 
landets institusjoner og histo-
riske forutsetninger? Er 
ledelsen i Norfund skeptisk til 
dette? Og hva med Kirkens 
Nødhjelp? 

 n  Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo

Spørsmålet
erhvordan

vibestskalgi
bortmer

Oljefondet for utvikling?
Investeringer i utviklingsland er ingen lønnsom forvaltningsstrategi 

for oljefondet. Der investeringene lykkes, kan en ikke hente ut overskuddet. 
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De eldre er «yngre» enn før i vår del av verden; de husker bedre og fungerer bedre. Og de 

holder seg bedre enn jevngamle asiater. Hvor godt vi aldres betyr mer enn hvor gamle vi er.

Du holder deg jammen godt

M
ange er bekymret for i 

hvilken grad Europas 

aldring kan medføre en 

økt økonomisk byrde og svekket 

konkurranseevne overfor andre 

verdensregioner. Men for å 

kunne si om det er grunn til 

bekymring, må vi se på mer enn 

bare aldersstrukturen i befolk-

ningen.

Befolkningene i alle verdens 

land aldres. Befolkningen i Kina 

blir om få år eldre enn i Europa: 

Den typiske nordmannen er i 

dag 39 år gammel (medianal-

deren, hvor gammel personen 

midt i aldersfordelingen er). 

Dette vil øke til 41 år 2030 og 42 

år i 2050, ifølge FNs 

befolkningsprognoser. I Kina vil 

medianalderen øke fra 35 år i 

dag til 43 år i 2030 og 49 år i 

2050. 

Europeiske barnetall er ofte 

høyere enn de man finner i 

områder som har hatt høy 

økonomisk vekst, slik som i 

deler av Asia. 

n  Samlet fruktbarhetstall per 

kvinne falt på 2000-tallet til 1,16
 

barn per kvinne i Singapore, 

1,09 i Tokyo, 1,01 i Seoul, og bare 

0,72 i Shanghai og 0,61 barn per 

kvinne i Beijing. 

n  Fruktbarheten i EU gikk opp 

fra 1,47 til 1,59 barn per kvinne 

fra 2003 til 2009. 

n  I Norge fikk man 1,88 barn 

per kvinne i 2011, omtrent som i 

USA. 
Økt fruktbarhet er med på å 

forsinke «forgubbingen». Men 

det er ikke hele historien. 

Alderen sier ikke nødvendigvis 

mye om hvor god fysisk og 

mental helse vi har, eller om 

hvor lenge vi kan være økono-

misk aktive.

I mange land med en yngre 

aldersfordeling, er befolkningen 

funksjonelt eldre. Det vil si at de 

har et dårligere funksjonsnivå 

enn befolkninger på samme 

alder i andre land.

Å sammenligne aldersbyrde 

ved å se på andelen over en viss 

alder, blir dermed meningsløst, 

fordi det sier lite om funksjons-

evne.
En mer meningsfylt sammen-

ligning mellom land vil være å 

se på aldersbyrde etter funk-

sjonsnivå, og da trenger man 

objektive mål. 

Effekten av alder avhenger av 

økonomiske og kulturelle 

forhold, teknologi og alders-

normer, men og – i økende grad 

– hjernefunksjon. Kroppslige 

svekkelser kan behandles eller 

kompenseres i stadig større 

omfang. Det samme er ikke 

tilfelle for reduksjoner i mental 

ytelse som følger aldring. 

Samtidig viser studier at 

mentale ferdigheter blir stadig 

viktigere for å lykkes sosialt og i 

arbeidslivet. 

Bedre utdanning, økonomi og 

helse har forbedret de eldres 

funksjonsnivå i noen land. En 

forskningsgruppe fra 

Karolinska institutet viste at 

svensker som var født i peri-

oden 1926 til 1948 fungerte som 

om de var betydelig yngre enn 

de som var født 25 år tidligere, 

på alle kognitive testene de 

utførte. Og i Singapore har en 

høy andel av de eldre ingen 

utdanning, mens de unge i 

internasjonale sammenlig-

ninger er i toppsjiktet for både 

skolelengde og kvalitetsmål på 

skoleprestasjoner.

I en artikkel i tidsskriftet 

PNAS så vi på standardiserte 

hukommelsestester for å gi et 

sammenlignbart mål på funk-

sjonell alder mellom land. 

Hukommelse er et viktig 

helsemål, men også viktig for 

produktivitet og evne til å 

fungere godt i dagliglivet. 

Dataene som er samlet av 

Verdens helseorganisasjon og 

andre organisasjoner, består av 

nasjonale representative utvalg 

– som dekker flertallet av 

verdens befolkning. 

Vi så på andelen i befolk-

ningen med nedsatt hukom-

melse som et mål på funksjonell 

aldring. Vi fant at tross alders-

strukturen har for eksempel 

Nord-Europa funksjonelt sett en 

yngre befolkning enn India, 

stikk i strid med alderssammen-

setningen.

Hvis vi sammenligner såkalt 

demografisk aldersbyrde 

(voksenbefolkningen over 65 år 

i forhold til de som er 15–64 år 

gamle) og såkalt funksjonelt 

aldersmål (andelen i befolk-

ningen som skårer under 50 

prosent på ti-ords hukommel-

sestest i forhold til dem som 

skårer over), kan vi se følgende 

eksempler:

India er kronologisk yngst 

(rang én), men på tredjeplass 

hvis alder måles funksjonelt. 

Tilsvarende er USA funksjonelt 

yngst, men fjerde yngst i krono-

logisk alder. Sør-Europa er både 

kronologisk og funksjonelt eldst.

Forholdet mellom aldring og 

økonomisk avhengighet beror 

altså mer på hvor godt vi aldres 

enn hvor kronologisk gamle vi 

er. Dette skyldes samfunnsmes-

sige forhold over tid som gjør 

gode individuelle valg mulige: 

Utdanning, vaksinasjoner, små 

familier, store ressursoverfø-

ringer fra foreldre, god ernæ-

ring og en sunn livsstil – som 

eldre i en del land nyter godt av. 

Hvis et samfunn gjør de 

riktige valgene og utvikler god 

utdanning og helse for alle, kan 

befolkningen være funksjonelt 

relativt ung selv om den blir 

kronologisk eldre.

 
 n  Vegard Skirbekk, senior-

forsker, Folkehelseinstituttet

Forholdet mel-

lom aldring og 

økonomisk avhengig-

het beror altså mer på 

hvor godt vi aldres 

enn hvor gamle vi er

Hvor er de eldre yngst?

Rangering og aldersbyrde. 

 Demografisk aldersbyrde (voksenbefolkningen over 65 år i forhold til de som er 15–64 år 

gamle) og funksjonelt aldersmål (andelen i befolkningen som skårer under 50 prosent på 

10-ords hukommelsestest i forhold til de som skårer over). 

 India er kronologisk yngst (rang 1) men på 3. plass hvis alder måles med et funksjonsmål. 

Tilsvarende er USA funksjonelt yngst, men fjerde yngst i kronologisk alder. Sør-Europa er både 

kronologisk og funksjonelt eldst.

LAND/REGION

USA 

Nord Europa 

India

Mexico 

Kina
Kontinental-Europa 

Sør-Europa 

4 (0,19)

5 (0,24)

1 (0,07)

2 (0,09)

3 (0,12)

6 (0,25)

7 (0,27)

Demografisk aldersbyrde

(kronologisk alder) 
1 (0,10)

2 (0,12)

3 (0,14)

3 (0,14)

5 (0,15)

6 (0,18)

7 (0,32)

Funksjonell alder
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FORSKNING VISER 

VEGARD
SKIRBEKK

FORSKNINGEN

n  Hvem: Vegard Skirbekk m.fl.

n  Hva: Variation in cognitive functio-

ning as a refined approach to compa-

ring aging across countries

n  Hvor: Proceedings of the National 

Academy of Sciences (PNAS), 2012

Kontakt oss: Fersk forskning, 

oppsiktsvekkende funn, ny innsikt? 

DN inviterer forskere til å bidra i spalten 

«Forskning viser at ...» Ta kontakt på 

debatt@dn.no

Kina registrerer alt om saken

F
or en som har arbeidet 

med Kina i 35 år, var Erik 

Solheims kronikk i 

onsdagsavisen oppløftende 

lesing.

Som Solheim påpeker, er 

Kinas store politiske prosjekt å 

bringe landets innbyggere ut av 

fattigdommen. Kinesiske 

myndigheter prioriterer det 

over alt annet, også menneske-

rettigheter i den form vi er vant 

til i Vesten. Vi kan mene hva vi 

vil om denne prioriteringen, 

men det paradoksale er at 

Nobelprisen for 2010 ikke har 

bedret menneskerettighetene i 

Kina, men heller forverret dem. 

Kinas reaksjon mot Norge 

hadde preg av at de «killed the 

chicken to scare the monkey» 

– en vanlig strategi i Kina.

Kina registrerer alt alle 

norske politikere sier om denne 

saken. De registrerte at den 

daværende opposisjon, repre-

sentanter for de partier som nå 

er i posisjon, tildels uttalte seg 

støttende til tildelingen. De vil 

registrere kommende uttalelser 

fra den nåværende opposisjon. 

Så lenge politikere fra alle 

partier ikke evner å holde 

munnen lukket, vil ikke uten-

riksminister Børge Brende ha 

noen mulighet til å kunne 

forbedre Norges forhold til 

Kina, selv om han er aldri så 

godt kvalifisert til det. 

Det er derfor uhyre viktig at 

alle potensielle deltagere i 

debatten om Norges forhold til 

Kina gir Brende og regjeringen 

rom til å kunne utføre noe, som 

Solheim så riktig påpeker.

For Norge vil en fremtid uten 

dialog med Kina om globale 

miljøutfordringer og fredsfrem-

mende initiativ, begge sentrale 

og grunnleggende elementer i 

vår utenrikspolitikk, medvirke 

til at Norge etterhvert fremstår 

som vingeklippet på disse områ-

dene. Det vil være en lite ønsket 

utvikling.

Det er for øvrig ikke 

nødvendig å ta hensyn til 

næringslivet i denne sammen-

heng; vi klarer oss på et vis 

uansett, selv om alle forhold til 

Kina er blitt langt mer kompli-

sert siden 2010.

 n  Jan Håkon Pettersen, 

administrerende direktør i 

SinOceanic Shipping asa
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F
orrige uke ble det tredje 

plenum i det kinesiske 

kommunistpartiets 

sentralkomité avholdt i Beijing. 

Dette var utvilsomt den 

viktigste begivenheten på 

verdens politiske kalender 

denne høsten.

Tredje plenum er blitt et 

begrep etter det avgjørende 

møtet i desember 1978. Deng 

Xiaoping tok makten og startet 

Kinas oppstigning til å bli 

verdens klart nest mektigste 

land i dag.

Årets møte signaliserte større 

individuelle frihet for kinesere. 

Ettbarnspolitikken skal mykes 

opp og folk får større frihet til  

å eie og selge land. Det skal bli 

enklere å flytte mellom by  

og bygd. De store statlige  

selskapene blir røsket opp i  

og markedet får økt betydning.

Kinas ledere lanserte og 

visjonen om en økologisk sivili-

sasjon og kraftig styrket kamp 

mot forurensing og miljøødeleg-

gelser.

Det er ingen internasjonale 

spørsmål vi kan løse uten Kinas 

medvirkning. Det gjelder klima, 

verdenshandel og global 

økonomi, så vel som regionale 

kriser i Syria eller Sudan. 

Kinas globale rolle er i rask 

endring. Under Verdensban-

kens høstmøte for noen uker 

siden talte Kinas visefinansmi-

nister uten manus, på flytende 

engelsk. Han lovpriste Verdens-

banken og lovte større kinesiske 

bidrag. I OECD bygger vi stadig 

tettere samarbeid med Kina.

Det tredje plenum var lukket. 

Uttalelsene fra kinesiske møter 

er generelle og det tar tid å 

tolke betydningen. Alle verdens 

ambassadører løper nå rundt i 

Beijing for å forstå det som 

skjedde.

Den eneste som ikke er invi-

tert med på festen er Svein O. 

Sæther, Norges eminente 

ambassadør i Kina. Han har 

ikke møtt en kinesisk politiker 

på tre år.

Det er på tide at vi erkjenner 

at isfronten med Kina er et stort 

problem for Norge. Vi trenger 

dialog med Kina om vi vil bidra 

i fredsprosesser, om vi vil 

påvirke klimakampen og om vi 

vil forsvare norske interesser i 

nordområdene.  

Norge har ikke hatt politiske 

møter med Kina siden freds-

prisutdelingen for tre år siden. 

Salg av varer går stort sett ufor-

trødent, men Veritas og Statoil, 

rederier og teknologiselskaper 

går glipp av en rekke spennende 

mulighetene. I tillegg blir det 

vesentlig mindre folkelig 

kontakt. Vi får mindre universi-

tetssamarbeid, vanskeligere kår 

for frivillige organisasjoner og 

over tid færre nordmenn som 

lærer kinesisk.

For å forstå verden sett fra 

Kinas ståsted kan vi ikke bare 

betrakte den gjennom norske 

øyne. Ingen kineser mottok 

prisen før Liu i 2011. Har det 

ikke vært drevet fredsarbeid der 

de siste hundre åra? Kina har 

bragt 600 millioner mennesker 

ut av fattigdom. Fortjente ikke 

det noen pris?

Mange forstår at Nobelkomi-

teen er uavhengig, men hvorfor 

er norske politiske myndigheter 

de første til å gratulere og stille 

opp på alle seremonier?

Forholdet til Kina er nå 

Norges viktigste utenrikspoli-

tiske problem. Det må løses, og 

det haster. Siden avgjørelsen 

om å sende Norge på gangen 

ble tatt på høyeste hold, kan 

den bare oppheves på aller 

øverste nivå.

Det blir ikke lett å få topple-

derne i Kina til å vie tid til lille 

Norge.

Utenriksminister Børge 

Brende er rett mann til å løse 

opp floken. Kinesiske myndig-

heter har tillit til han. Han 

kjenner Kina godt både fra 

arbeid med World Economic 

Forums mange Kina-aktiviteter 

og i China Council, en miljøråd-

givingsgruppe tilknyttet Kinas 

statsminister.

Med seg har Brende utenriks-

politisk direktør Wegger 

Strømmen. Virkelig et norsk 

drømmelag.

Det vil likevel ikke bli 

lett. Det vil også ta tid. Skal 

de lykkes, må de ha bred 

støtte. Opposisjonen på 

Stortinget og kommenta-

torer fra sivilsamfunnet, helst 

også media, må gi regjeringen 

rom til å finne en løsning.

Norge hverken kan eller skal 

unnskylde fredsprisen. Kina vil 

heller ikke kreve det. Men en 

løsning vil måtte innebære 

innrømmelser til Kina som ikke 

alle vil like. Formuleringene i en 

erklæring vil være slik at de kan 

tolkes forskjellig av ulike 

aktører. Da bør flest mulig gi 

ryggdekning til Børge Brende.

Vi har ventet på en løsning i 

tre år. Av hensyn til vår freds-

profil, vårt miljøengasjement, 

vårt næringsliv og vårt intellek-

tuelle behov for å forstå Kina 

bedre kan vi ikke vente mye 

lenger. Da trenger vi modige 

politikere som tør ta upopulære 

valg. Og flest mulig bør støtte 

dem!

 n  Erik Solheim, leder i OECDs 

utviklingskomité
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Norge kan ikke 

unnskylde  

fredsprisen. Kina  

vil ikke kreve det. Men 

en løsning vil inne

bære innrømmelser 

som ikke alle vil like

Kinafloken
Norge må løse opp kinafloken snarest, og utenriksminister Børge Brende og  

direktør Wegger Strømmen er et drømmelag som kan klare det. Men da må opposisjonen  

og kommentatorer gi dem støtte og rom til å finne en løsning.

n HASTER.ForholdettilKinaer

nåNorgesviktigsteutenriks

politiskeproblem.Utenriks

ministerBørgeBrendeerrett

manntilåløseoppfloken,ifølge

ErikSolheim.Foto: Håkon 

Larsen Mosvold, NTB Scanpix
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Gjestekommentar
Gjeste

bærer opp til 40 prosent høyere ressursbruk enn i våre nabo-land.I Sverige og Danmark gjen-nomfører politietatene nå omorganiseringer. Dansk og svensk politi har et arbeidstids-system som fungerer i henhold til de behovene politiet har. Dette gir minimal vikar- og overtidsbruk.Operativt politi har ikke en «normalarbeidsdag». Deres viktigste arbeidstid er når andre ikke er på jobb. Arbeidstiden organiseres i turnus som må ta hensyn til dette. Helgearbeid er det normale, ikke arbeidstid fra ni til fire.I omsorgssektoren er utfor-dringene særlig store på grunn av høy deltidsbruk og vanskelig-heter med helgevakter. Dagens arbeidstidsbestemmelser fører til at mange oppgaver må løses på ukedagene mellom 07.00–17.00, mens det mangler ansatte i helgene. Problemer kan også oppstå dersom to arbeidstagere ønsker å bytte vakter. Byttet kan føre til at arbeidstiden går ut over grensene i loven eller avtalt arbeidsplan. Arbeidsmiljøloven åpner for å avtale avvik, men tillitsvalgte må godkjenne og 

trenger ikke å begrunne et eventuelt avslag.Selv arbeidsplaner som ikke går ut over lovens grenser for arbeidstid, og heller ikke gir ansatte en økt samlet arbeidstid, kan avslås. Slik er det med arbeidstidsplaner som innebærer gjennomsnittsbereg-ninger. Gjennomsnittsberegnin-gene utgjør en mulighet til flek-sibilitet hva bemanningsbehov gjelder. Fordi bemanningsbe-hovet kan variere fra en uke til 

enn annen, er det viktig å kunne ha arbeidstidsplaner som tillater ujevn arbeidstid over et gitt antall uker. Arbeidstidsavtalene skaper rigiditet og en betydelig ressurs-sløsing. Selv om det er arbeids-livspartene som forhandler, er det viktig at vi alle får en forstå-else av hvordan arbeidstidsavta-lene fungerer og hva som kan gjøres bedre.

I Danmark er det vedtatt en radikal endring av arbeidstids-avtalene for lærerne, i Finland fungerer helse- og omsorgssek-toren med 90 prosent heltidsan-satte, og Sverige har organisert politiet slik at overforbruk av overtid og tillegg er minimali-sert.Alle de tre nordiske landene har betydelig lavere antall årsverk i turnusordningene sine enn det Norge har. Hvordan arbeidstiden i offentlig sektor er organisert og hvilke ressurser som kreves, er et forhold som angår flere enn partene i arbeidslivet. En frem-tidig bærekraftig offentlig sektor vil være avhengig av gode arbeidstidsavtaler og god ledelse. Når arbeidstidsavtalene i helse er årsak til mye bruk av deltid, er svaret å se på avtalene, ikke å kreve rett til heltid.Fagforbundet og LO har varslet kamp. Det er forhåpent-ligvis mer retorisk enn reelt. Endringer i arbeidstidsavtalene i offentlig sektor krever konstruktive parter. n  Mathilde Fasting, Civita

I dag starter KS og lærerorga-nisasjonene forhandlinger om ny særarbeidstidsavtale. Det er her nøkkelen ligger til å få mer elevtid, mer tid til kompetanseheving og til lærer-samarbeid. Det vil bli støy om lærernes arbeidstidsavtaler, kanskje mer enn det allerede er om endringer i arbeidsmiljøloven. Men betingelsene for hvordan arbeidstiden skal organiseres er avgjørende for hvordan mange områder i offentlig sektor fungerer. Offentlig sektor sysselsetter svært mange mennesker. Tall fra SSB viser at 34,3 prosent av alle sysselsatte jobber i offentlig sektor. Hvordan arbeidet orga-niseres har betydning for hvordan tjenestene blir utført, 

hvilke muligheter ansatte har til å jobbe heltid, og hvordan ledere i offentlig sektor kan lede. I mange tilfeller begrenses muligheten til en bedre og mer effektiv organisering betydelig av arbeidstidsavtalene som er forhandlet frem av de store arbeidstagerorganisasjonene i offentlig sektor. Det kan gå ut over kvaliteten på tjenestene som tilbys, føre til merarbeid for arbeidsgiverne og hindre fleksi-bilitet for arbeidstagerne.I skolen er timeplanene – kombinert med en kompleks arbeidstidsavtale – et stort 

puslespill, samtidig som rektors styringsrett er begrenset. I omsorgssektoren utfører de cirka 209.000 ansatte bare cirka 130.000 årsverk.I politiet er bemanningen lavest når behovet er størst. Politiets arbeidstidsbestem-melser reflekterer i liten grad at politiet skal ivareta en døgnkon-tinuerlig beredskap med noen toppunkter i løpet av uken, noe både Gjørv-kommisjonen og NOU-en «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer» påpeker. I NOU-en går man så langt at man stiller spørsmål ved om formålene ved politiet er tilstrekkelig ivaretatt i dagens avtaleverk.Utredningen anbefaler at arbeidsgiver- og arbeidstageror-ganisasjonene sammen foretar en grundig analyse og vurdering av arbeidstidsbestemmelsene.For eksempel er det slik at norsk turnusorganisering inne-

Regjeringen Stoltenberg foreslo 4. oktober å oppheve arbeidsmiljø-lovens paragraf 7-1(3) første punktum (Prop. 198 L (2012–2013). Jeg måtte hente frem lovteksten: Hva var det som skulle oppheves, og det i arbeidsmiljøloven, av alle steder?Regjeringen ønsket å oppheve plikten for arbeidsgiver til å sende inn melding til det lokale arbeidstilsynet når arbeids-miljøutvalg var opprettet.Du verden, en rapporterings-plikt som skal avskaffes? Sånn helt uten videre?Og så kom jeg på det: Dette er jo samme regel som Bondevik II-regjeringen foreslo å oppheve for åtte år siden. Hvorfor har de rødgrønne skiftet mening? Ved gjennomlesning av proposisjonen fikk jeg svar.n  For det første – sier departe-mentet – er det få virksomheter som faktisk melder inn at 

arbeidsmiljøutvalg er opprettet (fy skam!).n  For det annet «opplyser Arbeidstilsynet at dei ikkje gjer bruk av opplysningane når dei vert innmeldte». Regjeringen Stoltenberg fortjener takk. Godt gjort; dette var på tide. Men hvor var de rødgrønne for åtte år siden, da man forkastet Bondeviks forslag? Og FrP – som den gang ville beholde rapporterings-plikten?Kanskje burde man vurdere behovet for regler før man faktisk gir dem? n  Kurt Weltzien, stipendiat (arbeidsrett), Institutt for privatrett

En siste  embedshandling

I sin Fredagskronikk i DN den 15. november skriver Karen Helene Ulltveit-Moe om stat-lige pengeoverføringer til EØS. Hun trekker, litt uventet, inn at EU vil gi midler til forskning på alkekongens reproduksjons-vilkår under klimaendringene. Ideen er dårlig, mener hun og begrunner sitt syn med at norske pengeoverføringer til EU må øremerkes tiltak for arbeidsløs ungdom. Når isen på og rundt Grøn-land smelter, forsvinner algene som lever på undersiden av isen. Så forsvinner vannloppen, og så kollapser næringskjeden. Det rammer også større dyr og fiskearter. Det er nødvendig å få kartlagt hvilke arters livsgrunn-laget som trues. Til det trengs forskningsmidler. Ulltveit-Moe setter arbeidsløs EU-ungdom opp mot fuglearter. Hvor fører et slikt resonne-ment? Skal vi oppheve oss til passkontrollører ved land-gangen til en Noas ark som seiler inn i fremtiden? Er det klokt å sette en «denne arten skal få leve, værsågod og stig ombord; Men denne arten trengs ikke»-tenkning i sirkula-sjon? Ulltveit-Moe tenker forhå-pentligvis ikke i de baner, men da bør hun heller ikke tilspisse resonnementet slik hun gjør. Truede fugle- og dyrearter kan på ingen måte gjøre seg selv 

hørt i EU-parlamentet. Fors-kningen blir den svake partens stemme, ved å skape bevissthet om det truede livsgrunnlaget. Fuglene selv går ikke i fakkeltog. De stemmer ikke ved valg. De har ingen kjøpekraft. De kan ikke påvirke «markedet». Ulltveit-Moe begrunner at bistanden må gå til de arbeids-ledige med at «EU utgjør vårt aller viktigste eksportmarked». Det er solidaritet med baktanker. Vi skal vel ikke bare hjelpe dem som i neste omgang kan kjøpe det vi har å tilby?Uten menneskers årvåkenhet, oppmerksomhet og eventuelt tilrettelegging av tiltak, vil arter dø, uten at vi vet om det. Vi vil ikke få g jort noe med det mens det ennå er mulig.Jeg deler bekymringen for den voksende mengden av arbeidsløs ungdom i EU. Norge har plikt til å bidra. Men hverken spansk eller gresk ungdoms fremtid er truet av at noen også har omtanke for alke-kongen og klimaforandringene, tvert imot.  n  Espen Stueland, forfatter, leder i Forfatternes klimaaksjon – § 110b

Alker og ungdom

REGLER UTEN BEHOV. Kurt Weltzien.INNLEGGPolitikk

INNLEGGPolitikk

Hovedindeksen ved Oslo Børs 

har altså passert den gamle toppno-

teringen fra juli 2007. Men det betyr 

ikke at alt er ved det gamle – selv om 

du kanskje kan lures til å tro det.

E-luft?

De børsnoterte selskapene har jo ikke ligget seks år på kjølelager. Dag ut og dag inn har de stått på for å kutte kostnader, lansere nye produkter og vinne nye kunder. På den måten har de klart å øke inntjeningen med omtrent 20 prosent (konsensusestimater ifølge FactSet). Dette har redu-sert P/E-nivået fra 14–15, for så vidt ikke avskrekkende høyt, til rundt 11–12 i dag.Det pussige er at selskapenes kontantstrøm har steget dobbelt så raskt i denne perioden, omtrent 40 prosent. Dermed har forholdet mellom børskurs og kontantstrøm per aksje falt mye kraftigere, fra 8,7 til omtrent 6,2.Hvorfor så ulik utvikling? Nøkkelen ligger i nøkkeltal-lene. Fra og med 2005 fikk vi nye regnskapsregler for de børs-noterte selskapene (noen fikk utsettelse et år eller to). Et sentralt prinsipp i disse reglene var at balanseposter skulle føres til markedsverdi (mark-to-market). Dette medførte mer dagsriktige balanser, men også større resultatposter uten den ringeste effekt på kassebehold-ningen – som urealiserte verdi-endringer på aksjer, obliga-sjoner og for den saks skyld umoden laks.I juli 2007, for eksempel, var det ikke bare mange urealiserte gevinster, etter flere gode år på børsen. Det var også mange analytikere som la inn i sine 

estimater at gevinsthøsten skulle fortsette. Dermed ble inntjeningen dobbelt oppblåst – og mindre robust.Slik har børsoppgang automa-tisk bidratt til å øke estimatene, redusere den rapporterte prisingen og (tilsynelatende) bygge sitt eget fundament. Og slik har det seg at 2007-nivået var skjørere enn de daværende nøkkeltallene tilsa.Det morsomme er at vi med noen få regnestykker kan se denne effekten. Grafen viser tydelig hvordan forholdet mellom inntjening (EPS) og kontantstrøm per aksje svinger med børsen.n  Når hovedindeksen stiger, utgjør overskuddet en høyere andel av kontantstrømmen – 

fordi man inntektsfører ureali-serte gevinster.n  Når så børsen faller, går dette i revers.De to kurvene er høyt korre-lert; de svinger i takt. De gjorde det i alle fall inntil den siste oppgangen.Mer av dagens inntjening er altså reell, i den forstand at den gir mer penger i kassen. Det innebærer at prisingen har utvi-klet seg gunstigere i disse årene enn hva en rent mekanisk avles-ning av P/E-nivået forteller.Om det bare er 2007-nivået som var for høyt, eller dagens nivå som er «for lavt», eller begge deler, skal ikke vi ha sagt her. Men vi kan jo nevne at bokført egenkapital per aksje har økt med 70–75 prosent i samme periode. n  Finn Øystein Bergh, investe-ringsdirektør i Pareto as

Prisingen har ut-viklet seg gunsti-gere enn hva en rent mekanisk avlesning av P/E-nivået forteller

Metermåling av strikk
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Arbeidstidsavtalene skaper rigiditet og betydelig 

ressurssløsing i offentlig sektor. Dette angår flere enn 

partene i arbeidslivet, og vi bør gjøre noe med det, 

skriver Mathilde Fasting i Civita.
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Norske turnuser innebærer opp til 40 prosent høyere ressursbruk enn i våre naboland

n  OFFENTLIG HODEPINE. I skolen er timeplanene et stort puslespill, samtidig som rektors styringsrett er begrenset. I omsorgssektoren utfører de cirka 209.000 ansatte bare cirka 130.000 årsverk. I politiet er bemanningen lavest når behovet er størst, skriver Mathilde Fasting. Foto: Øyvind Elvsborg

VIL BLI STØY.Mathilde Fasting.

Turnuser gir  

ressurssløsing

VUngdom foran alker

DN 15. november

DN 20. november.

Sjefens ansvar

D
agens Næringsliv skriver 

11. november om at sjefen 

er sjefen, også på jule-

bordet. Alkoholkultur på jobben 

er et lederansvar. Det handler 

ikke bare om hvor mye sjefen 

selv drikker, men om hva som 

bestemmes og hva som 

uttrykkes om hvordan vi skal 

drikke alkohol i jobbsammen-

heng.
Den minste konsekvensen av 

en dårlig alkoholkultur på 

jobben er kolleger som har 

danset på seg ankelskader eller 

kranglet i fylla. Det virkelige 

problemet med en dårlig alko-

holkultur på jobben er når 

arbeidsplassen bidrar til alko-

holproblemer som ender med 

både langtidssykefravær og 

ødelagte familier. Alkohol på 

jobben er ikke en privatsak.  

De økonomiske konsekven-

sene av skadelig alkoholbruk er 

velkjente: 22 milliarder kroner 

går tapt i skader, sykefravær og 

tapt produktivitet på grunn av 

alkohol i Norge hvert år. 

Samtidig viser norske tall at 

hvert femte barn vokser opp i 

hjem hvor en voksen drikker for 

mye, og at alkohol er en viktig 

årsak til hver tredje skilsmisse.

Svaret på hvordan alkoholut-

fordringen skal møtes i 

samfunnet er sjelden helt svart 

eller hvitt. Slik er det også på 

jobben, en god alkoholkultur 

betyr ikke nødvendigvis totalav-

hold og forbud, men at ledere 

bryr seg om hvordan vi skal 

drikke alkohol, og hvordan vi 

kan unngå at jobben blir en 

arena for fyll. Det handler om 

praktiske ting som tilgang til 

alkoholfri drikke, og om 

bedriftskultur og tradisjon. 

Selv verdens beste leder kan 

ikke ta det fulle ansvaret for 

hvordan ansatte drikker 

alkohol. Derimot kan en god 

sjef bry seg om sine kolleger, og 

unngå å gjøre livet enda verre 

for dem som sliter med alkohol. 

Noen arbeidsplasser har syste-

matisert arbeidet med alkohol 

som en del av sitt HMS-arbeid, 

og det finnes flere gode verktøy 

fra organisasjoner som Akan for 

bedrifter som ønsker å ta 

alkohol på alvor.

Er du en leder som ønsker å 

gjøre en innsats for bedre alko-

holkultur på jobben? Det 

kommer dessverre ikke helt 

gratis. Det kan være vanskelig å 

være festbremsen som sier nei 

INNLEGG 
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En av ti voksne mennesker i Norge har problemer med alkohol. Hvordan kan du som 

leder støtte ansatte med alkoholproblemer, hvis du samtidig tillater åpen fyll på firmaets jule-

feiring, spør Ronny Johansen i Lundbeck as.

til akevitt, og mye morsommere 

å være han som åpner den neste 

champagneflaska. Noen tiltak 

mot julebordfylla kan også møte 

motstand blant de ansatte. Da 

finnes det et godt råd som er 

like viktig på legekontoret som 

på jobben: Snakk om det. Du vil 

bli overrasket over hvor mange 

som ønsker seg en sjef som sier 

ja til fest og nei til fyll på jobben.

 n  Ronny Johansen, prosjekt-

leder, H. Lundbeck as

STØTTE. En god alkoholkultur betyr ikke nødvendigvis totalavhold og 

forbud, men at ledere bryr seg om hvordan vi skal drikke alkohol, skriver 

artikkelforfatteren. Foto: Ørjan F. Ellingvåg

Norsk olje og gass utbringer vår 
dypeste medfølelse.
Administrerende direktør Gro 
Brækken i Norsk olje og gass 
utbringer sin dypeste skål for 
Filippinene.

Haugsgjerd skryter av bilaget 
Økonomi på torsdager. Vi spør 
om søndagsbilaget Jobb og 
påstår det har lite temperatur. 
– Du har ikke samme oppfat-
ning?
– Nei.
Fagbladet Journalisten viser 
hvordan intervjuer skal gjøres 
med Aftenpostens Hilde 
Haugsgjerd.

Man skal fiske med harpun og 
ikke med trål. 
Uttalelse i Dagbladet om tele-
fonovervåkning tyder på at 
Datatilsynets direktør Bjørn 
Erik Thon drar på andre typer 
fisketurer enn folk flest.

Det var ingen løve som brølte 
en ny og uønsket politikk mot 
oss i dag, det var i stedet en 
koselig pusekatt som lovet å 
søke samarbeid. Vi tar imot den 
utstrakte hånden, så får vi se.
Leder Roger Hansen i Trans-
portarbeiderforbundet forteller 
E24 at han tar imot den 
utstrakte labben fra kommunal- 
og moderniseringsminister Jan 
Tore Sanner.

Du kan være fet innvendig!
Oppslag i VGs vektklubb 
handler – noe overraskende 
– ikke om å være tjukk i 
huet.

UkenSfelt
Løyvinga dekkjer tilskott til 
ulike valdsførebyggjande 

tiltak og tiltak for å auke kunn-
skapen på valdsfeltet.
Barne-, likestillings- og inklu-
deringsdepartementets 
budsjett forteller et felt det er 
best å holde seg langt unna.

Italienske delikatesser som 
parmaskinke, parmesanost og 
olivenolje går også som varmt 
hvetebrød.
Aftenposten sammenligner 
epler og pærer i en rapport om 
italiensk mateksport.

Kvaliteten på norsk purre 
meldes å være bra, og lagrings-
evnen vil være avgjørende for 
hvor lang purresesongen blir. 
Statens landbruksforvaltning 
melder at prisen på purre er 
under press.

KRAGERØ: Budsjettbehand-
lingen i Kragerø formannskap 
ble preget av tilnærmet enighet. 
Selv om det felles borgerlige 
budsjettforslaget ble vedtatt 
mot opposisjonens fire 
stemmer, var det lite uenighet å 
spore
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no
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