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Økonomisk frihet blir ikke
et middel til fremgang og
effektivitet dersom den

er reservert for de få. Frihet er
dessuten mye viktigere enn
effektivitet. I dag trues friheten
av den store ulikhetskrisen i
verden. 

I de fleste land øker forskjel-
lene dramatisk. Halvparten av 
verdens formue eies nå av én
prosent av jordens befolkning. 
En slik konsentrasjon av rikdom
til de få begrenser mulighetene
for de mange. Halvparten av 
jordens befolkning eier like mye
som de 90 rikeste i verden. Stor
ulikhet i rikdom skaper stor
ulikhet i mulighetene og
maktesløshet for mange.
Konsentrasjonen av rikdom
gjenspeiler seg også i den
økonomiske politikken som i
mange land bidrar til å 
forsterke ulikheten snarere enn
å begrense den. 

Slik har det vært lenge i de
fattigste utviklingslandene.
Økonomisk frihet er bare for
eliten. Staten begrenser retten til
å drive økonomisk virksomhet
gjennom monopollignende
næringslivsprivilegier til en liten
koalisjon av støttespillere.

Byttet av privilegier mot loja-
litet er avgjørende for å få 
private maktinteresser til å 
forsvare en urimelig hersker, og
for å få en urimelig hersker til å 
favorisere eliten. Byttet er en del
av likevekten som opprettholder
den rådende samfunnsorden og
de rådende ulikhetene.

Det er ikke vanskelig å peke
på hva utviklingslandene skal
unngå og hva de skal søke:

 Økonomisk ufrihet gir indivi-
duell ufrihet. Maktpersoner kan
kontrollere og utnytte folk som
har begrensede økonomiske
muligheter. 

 Økonomisk frihet som ikke
krenker andres rettigheter, gir
uavhengighet, mindre tvang og
mer selvstyre. Den utgjør et
økonomisk og politisk sikker-
hetsnett.  

Retten til fri organisering
kan forsterke sikkerhetsnettet
gjennom selvhjelpsgrupper og
lokale forsikringsordninger.
Den som er sosialt forsikret har
mer makt overfor de rike og
mektige. En velferdsstat kan
derfor gi stor makt til svake
grupper.

Utdanning gir makt til
vanlige folk og bidrar til
konkurransen som ødelegger
det gamle når den skaper det
nye – både i økonomien og i
politikken. Et gjennomslag for
progressive reformer på ett
område legger grunnlaget for
en sosial mobilisering for nye
reformer på andre områder.

Slik gikk det da også sakte
fremover i store deler av verden
i forrige århundre. Når mulig-
hetene er forholdsvis like og de
økonomiske forskjellene ikke er
for store, fjerner konkurransen
gamle økonomiske privilegier.
Den svekker staten som redskap
for de få.

Økende ulikhet kan skape
alvorlige tilbakeslag. Vi kan få 
mer av de politiske u-landstil-
standene også i rikere land.
Friheten svekkes når mulighe-
tene for å utnytte den begrenses
av de store økonomiske forskjel-
lene. Der hvor ulikhetene øker
mest blir avhengigheten av 
foreldres inntekt større og den
sosiale mobiliteten mindre.

Dette står i kontrast til slik 
det kunne være. Når forskjel-
lene ikke er for store må staten i
sterkere grad skaffe seg makt og
legitimitet ved å tilby kollektive
goder til alle for eksempel
gjennom skole, helse og velferd.

Den politiske konkurransen
dreier seg om å få støtte fra 
vanlige folk og om å øke mulig-
hetene for alle. Nå kan den posi-
tive utviklingen være brutt i 
mange land, både i Europa og
ellers i verden. 

Årets feiring av grunnloven
bør derfor minne oss om disse
sammenhengene mellom
økonomisk frihet og politisk 
frihet – og om hvordan økono-
misk ufrihet og ulikhet kan 
skape politisk avhengighet og
maktesløshet. Flere av eidsvolls-
mennene forsvarte da også 
økonomisk frihet, fri organise-
ring og fri etablering, deriblant
tre haugianere som var spesielt 
opptatt av organisasjonsfri-
heten.

Hans Nielsen Hauge selv kom
i konflikt med øvrigheten ikke
bare på grunn av sin religiøse
forkynning. Som Tone Ognedal 
har fremhevet i flere sammen-
henger, var han en trusel både 
mot presteskapets makt og mot 
den rådende orden i nærings-
livet i de regionene der han sto
sterkt, som i Eiker, Drammen,
Stavanger og Bergen.

Han oppfordret fattigfolk til å 
starte egne virksomheter,
fabrikker som skulle produ
alt fra papir til tekstil.
Sammen med tilhengerne
etablerte han møller, tegl-
verk, saltkokerier, gruve-
drift, håndverksbedrifter
og handelsforetak.

På det økonomiske
området oppfordret han
sine tilhengere til å bryte
overklassens monopol på 
næringsdrift og entreprenø

skap. Han mente også det var
avgjørende å få kvinnene med i
alle yrker og i alle virksomheter.
Mennene burde sy klærne sine
selv, insisterte han, og kvinnene
skulle ta mannsdominerte
jobber. 

Øvrigheten beskyldte ham for 
å bryte løsgjengerloven og
handelsloven, og for å misbruke
trykkefriheten. Hauge ble da 
også fengslet ikke mindre enn
14 ganger, og idømt to års
tukthusarbeid. 

Jeg tror hverken Norge eller 
andre deler av verden trenger
mer av haugianernes pietisme.
Men vi kan trenge noe som kan
ligne på haugianernes økono-
miske frihetskamp. Vi trenger
det i Davos, i Johannesburg og i
Beijing for at de mange bedre
kan utnytte sine reelle økono-
miske muligheter.

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt,
 Universitetet i Oslo
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Frihet som økonomisk
sikkerhetsnett

Ulikhetskrisen minner oss om at frihet er mye viktigere enn
effektivitet. 
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Denne avtalen er grunnlaget for
hele regjeringen. Nå sager de av 
et av bena de sitter på. Når man
gjør det så ramler man til slutt
ned.
Leder Per Pedersen i Nordland
Kristelig Folkeparti greier ut i
Dagsavisen om reservasjons-
rett og politisk amputasjon.

Som jeg har sagt til Stortinget
tidligere, skulle jeg ønske at vi
hadde funnet enda flere kvinner
som var enda dyktigere enn
noen av de mennene vi har, men
på det tidspunktet vi er nå – med
et passe forhold mellom kjønn,
geografi, alder og det andre – har
vi altså funnet en miks av dem vi
mener er de beste vi har, i de
departementene vi har.
Statsminister Erna Solbergs
svarer i Stortinget om kjønn-
subalansen i regjeringsappa-
ratet og sender en hilsen til
kvinner i Høyre og Frp om at de
dessverre ikke er dyktige nok.

For oss er det kompetanse og
ikke det mellom beina som er
viktigst.
Politisk rådgiver Ronny Røste
(Frp) i Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet 
demonstrerer i VG hvor 
dyktige mannlige politikere er
til å formulere seg.

VGs regnestykke med tv-lisens
og diverse abonnementer for en
relativt ukritisk person kommer
opp i drøyt 26.000 kroner i året.
Men det viser hvor lett det er å 
spare mer enn halvparten.
I kategorien «ukritisk person»
plasserer VG folk som abon-
nerer på «VG+».

Eg skal vedgå at eg måtte gå ein
ekstra runde med meg sjølv før 
eg gjekk på denne Trier-filmen.
Eg ville ikkje bli sett som
munken som prøvar å snuske til
seg litt porno under skin av å sjå 
intellektuell kunstfilm.
Dominikanermunk Bror
Haavar Simon Nilsen har vært 
på grisefilm og ber om syndenes
forlatelse i Klassekampen.

Referansen til bygge-landet
perioden etter krigen er nå helt
utdatert. Dagens pensjonister er
i høyden de som pusset opp
landet.
Professor Einar Lie skriver i
Aftenposten at tiden er inne
for å pusse opp metaforene
også.

AGERØ: 110-sentralen meldte
Twitter i 13.50-tiden at de

ørte full utrykning til Rema 
00-bygget i Sannidal. Årsaken
ar beskjed om at det kom røyk 
a bygget. 25 minutter senere 
ar «brannen» oppklart. Det
viste seg at røyken kom fra en 
pipe som var dekket til av 
snø, og brannvesenet retur-
rte dermed til Kragerø.

V–Kragerø Blad Vestmar

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 Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk:
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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I klimadiskusjonene blir det 

IItrukket frem at viktige 

IIhusdyr som kveg og sau I I 
bidrar til drivhuseffekten ved at 

de skiller ut store mengder 

metangass, CH4. Det er 

beregnet at metan fra drøvtyg-

gere utgjør 15 prosent av klima-

gassene, dessuten er metan 25 

ganger mer virksom som driv-

husgass enn CO2. For å bøte på 

dette er det forslag om at vi 

burde spise mindre rødt kjøtt og 

slakte ned bestandene av kveg. 

Et alternativ kan være å finne 

frem til måter å redusere 

utslippet av metan fra husdyr. 

Metan er en meget energirik 

forbindelse og mye energi som 

kunne vært nyttiggjort til vekst 

av dyret selv, går tapt når det 

skilles ut. Det er en annen årsak 

til at det er interesse for å redu-

sere utslippet av metan. 

Drøvtyggere lever av plante-

materiale som er rikt på cellu-

lose. De fleste dyr kan ikke 

nyttiggjøre seg cellulose, men 

drøvtyggerne klarer det ved 

hjelp av mikroorganismer som 

finnes i store mengder i den 

delen av magetarmsystemet 

som kalles vomma (rumen). 

I vomma er det et komplekst 

system av bakterier, metandan-

nere, encellete dyr og sopp som 

samarbeider om å bryte ned 

plantematerialet til energi og 

næring for dyret. Tettheten av 

mikroorganismer er ekstrem, 

anslagsvis 1011–1012 celler per 

gram, temperaturen er 39 

grader, og det er helt fritt 
for 

oksygen. 

Mikroorganismene bryter 

maten ned til fettsyrene eddik-

syre, propionsyre og smørsyre 

samt gassene karbondioksid 

(CO2) og hydrogen (H2). D
e to 

gassene blir raskt omdannet til 

metan CH4, av metandannerne. 

Fettsyrene blir tatt opp i blodet 

og tjener som næring for dyret, 

mens resten av massen går 

videre til den delen av tarmsys-

temet hvor selve fordøyelsen og 

næringsopptaket foregår. Dyret 

kvi
H

g med CH44 ved raping 
ved raping 

eller utslipp fra endetarmen.

Gjennom årene har det vært 

gjort mange forsøk på å redu-

sere produksjonen av metan i 

vomma. Det er for eksempel vist 

at sammensetningen av fôret 

spiller en rolle for mengden av 

metan som produseres. Det har 

også vært gjort forsøk med å 

tilføre mer av de bakteriene i 

vomma som danner fettsyrer og 

ikke hydrogen. Tilsetning av 

antibiotika og andre forbin-

delser som hemmer vekst av 

metandannende organismer 

har også vært forsøkt. Slike 

forsøk kan utføres i et 

«reagensrør» hvor forholdene 

er tilnærmet forholdene i 

vomma. 

Det er også vist hos kyr at 

ulike individer skiller ut ulik 

mengde metan noe som tyder 

på at en arvelig faktor spiller en 

rolle. Da er det mulig å velge ut 

individer med denne egen-

skapen.

Ingen av strategiene som 

hittil har vært forsøkt har vært 

vellykket. Problemet er at 

kompleksiteten av mikroorga-

nismer i vomma er ekstrem. Vi 

har god kunnskap om noen av 

artene, men disse utgjør bare en 

brøkdel av de som er der. For å 

kunne manipulere organismene 

i vomma slik at det produseres 

mindre metan, er mer kunn-

skap helt nødvendig. 

At vi vet så lite skyldes at 

organismene det er snakk om er 

svært vanskelige å dyrke i labo-

ratoriet. I da

d

g er det imidlertid 

etodmetoder som gjør det mulig

en relativt enkel måte under-

søke sammensatte samfunn av 

organismer. Metoden kalles 

metagenomikk og utnytter 

DNA-teknologi og informa-

sjonsteknologi. I praksis går det 

ut på å ta en prøve fra det 

området en vil undersøke, for 

eksempel vomma, og så under-

søke hele mangfoldet av gener 

på én gang. 

Kraftige maskiner leser rekke-

følgen av baser i DNA-bitene, og 

ved hjelp av dataprogrammer er 

det mulig å få kunnskap om 

hvilke organismer eller grupper 

av organismer som er tilste
de. 

Går man detaljert til verks er 

det også mulig å vise hvilke 

produkter de danner og 

hvordan dette varierer over tid.  

Metoden genererer store 

mengder data som det er en 

stor utfordring å analysere, men 

med tilførsel av ressurser kan 

den gi interessant og verdifull 

kunnskap om mikroorganis-

mene i vomma. Dette kan i sin 

tur peke på hva som skal til for 

å få dyrene til å produsere 

mindre metan. 

 Professor Reidun Sirevåg, 

Institutt for biovitenskap, 

Universitetet i Oslo.

forventet å se færre skader i 

forhold til snøscootertallet. Det 

skjedde ikke, og vi er usikre på 

om tiltakene har hatt effekt. 

På linje med internasjonale 

erfaringer har vi sett svært få 

alvorlige skader og dødsfall 

etter bruk av snøscooter i profe-

sjonelle sammenhenger. Det 

gjelder forsvaret, reindriften og 

andre med behov for bruk av 

snøscooter i jobb. Det er altså 

mulig å bruke snøscooter 

fornuftig. Det som kjennetegner 

profesjonelle brukere er at de 

har erfaring, de kjører i lav 

hastighet, oftest i dagslys, de 

kjører uten alkoholpåvirkning 

og de er nøye med å vurdere 

vær, vind og terreng. 

Et argument fra snøscootertil-

hengerne er at snøscooteren 

gjør det mulig å komme seg ut i 

naturen, på fisketurer og til 

steder en ellers ikke kunne 

komme. Man kan diskutere om 

det er god folkehelse å legge til 

rette for mer motorisert 

friluftsliv i en tid med økende 

overvekt og følgesykdommer. 

Uansett er det ikke lett å forstå 

at snøscooterne skal kunne 

kjøre raskere enn 30 kilometer i 

timen, noe som antagelig langt 

på vei ville eliminere faren ved 

bruk. På samme måten som 

mopeder og lastebiler fysisk kan 

tsbeg
fartsbegrenses må dette også 

nøscootere. 

Dersom regjeringens plan 

med en utvidelse av forsøksord-

ningen trer i kraft, bør flere 

brikker være på plass. Løype-

nett bør være tilpasset og regu-

lert. Ansvar for vedlikehold må 

være på plass og myndighetene 

må være tilstede for å utøve 

tilsyn. Erfaringer har vist at 

dette er svært ressurskrevende 

og vanskelig å få på plass. Og 

dersom skader skjer likevel, er 

da beredskapen på plass?

Vi er overrasket over at 

risikoen for skader og ulykker 

som følge av snøscooterkjøring 

ikke har vært debattert. Tall fra 

Finnmark har vist at antall 

skadede har økt i takt med 

antall snøscootere som er 

registrert. Antall registrerte 

snøscootere i hele Norge økte i 

perioden 2002–2012 med 41 

prosent ifølge Statistisk 

sentralbyrå. 

En fortsatt økning i bruk av 

snøscooter vil etter alle erfa-

ringer gi flere drepte og alvorlig 

skadede – dersom det ikke 

gjøres helt nye tiltak for å 

begrense skadene. 

 Elisabeth Jeppesen, MPH, 

ph.d. stipendiat, Torben 

Wisborg, professor, ph.d., 

anestesioverlege, Nasjonal 

Kompetansetjeneste for Trau-
y-

matologi, Oslo universitetssy-

us, Ullevå hus.ykehus.

selvbestemm

er ment for fritid
skjøring og

turisme. 

Snøscooter brukes i mange 

sammenhenger. Den er et viktig 

fremkomstmiddel både i 

forsvaret, reindriftsnæringen og 

for kraftlag, gjetere og i skog-

bruk. Turistnæringen bruker 

snøscooterkjøring som attrak-

sjon og et eksotisk innslag i en 

sterkt voksende næring. Og 

snøscooter er et svært populært 

fritidskjøretøy som brukes både 

til rekreasjon i naturen og som 

et nyttig fremkomstmiddel.

Vi har forsket på snøscooter-

bruk og skader i forbindelse 

med bruken i Finnmark siden 

1988. I tille
gg har vi studert 

erfaringer fra våre skandina-

viske naboland og fra andre 

land med publiserte skadesta-

tistikker, blant annet USA og 

Canada. 

Utenlandske studier viser at 

antall santall skader øker med antall 

De fleste dødelige 

år når det er 

vanskelige lysforhold. De fleste 

skader skjer i helgene og de 

aller fleste som omkommer i 

snøscooterulykker er unge 

menn. Mange er alkoholpåvir-

kede der dette er undersøkt. 

I en undersøkelse av 274 

skader var hastigheten ved 

skaden høy, gjennomsnittlig 75 

kilometer i timen. De fleste 

skader oppstår ved at man 

kjører på stein, trær, eller kolli-

derer med andre snøscootere, 

og en del ved at scooteren velter 

eller føreren kjører utfor stup. 

Snøscooterskader er ofte alvor-

lige og i en studie fra USA døde 

28 prosent av dem som ble 

innlagt med skader på et trau-

mesenter. 

Uerfarne førere har større 

risiko for skader enn erfarne. 

Svalbard har lang erfaring med 

turisme og snøscooter, i en 

else fant man at risi-

undersøkelse fant man at risi-

koen for skade var fire ganger 

så stor for turister som for fast-

boende, og 14 ganger større enn 

for innbyggere i Kiruna. 

Erfaringene fra Finnmark er 

nedslående lik de utenlandske 

erfaringer. Tall fra Skaderegis-

teret i Hammerfest viser at det 

er mange som skader seg. Disse 

skadene oppstår ikke som følge 

av såkalt «nyttekjøring» eller 

når snøscooteren brukes i 

arbeidsrelatert virksomhet. De 

fleste skader skjer ved det vi 

kaller fritid
skjøring og skyldes 

ofte uvettig kjøring både i og 

utenfor løypenett. De fleste som 

skader seg er unge menn. 

Vi fant flere skader per 

snøscooter enn andre land, og 

økning i antall snøscootere over 

tid ga samtidig økning i antall 

skader. Det var årlige dødsfall i 

forbindelse med bruk av 

snøscooter. Måten skadene 

oppsto var de samme, igjen 

fornøyelseskjørsel, i mørke, i 

helgene og av yngre menn som 

enten ramlet av scooterne eller 

kjørte på hindringer. Vi har de 

siste årene også sett flere døds-

fall i forbindelse med snøskred 

utløst av snøscooter.  

I løpet av våre undersøkelser 

ble det påbudt å bruke hjelm, 

kjøreopplæring ble obligatorisk 

og løypenettet ble utbedret. 

Dersom disse tiltakene hadde 

ært eært effektive, had
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Konkurranse gir 

best pensjon

Flyveidé til EU?

F
orberedelsene til lønns-

oppgjøret er i full gang. 

Hvorvidt pensjon skal 

tariffestes i privat sektor må 

partene i arbeidslivet finne ut 

av, men argumentasjon og 

beslutninger må bygge på en 

riktig beskrivelse av dagens 

pensjonsmarked.

Fellesforbundets leder Arve 

Bakke sier i DN 25. januar: 

«Spørsmålet er om våre 

medlemmer får god nok 

jon ut av sparebeløpene. 

på i dag, for 

avkastning vært syv-åtte 

prosent – og dette i en periode 

med det største aksjefallet siden 

30-tallet. Resultatene viser at 

innskuddspensjon er en robust 

pensjonsordning, og at kundene 

kan forvente en avkastning som 

slår både inflasjon og lønns-

vekst på lang sikt. 

Markedet for innskuddspen-

sterk konkur-

S
amferdselsminister Solvik-

Olsen ber EU om 

endringer i EU-lovgiv-

ningen om luftfart. Ett av regel-

verkene ministeren ønsker 

endringer i, er EUs forordning 

om valg av hvilket lands rett 

som skal anvendes i kontrakts-

forhold, inkludert arbeidsavta-

leforhold (Roma I forord-

ningen). Det er paradoksalt. 

Denne forordningen gjelder 

kke b

ikke, og kan ikke bli gjort gjel-

dende, for No
nddende, for No En endEn endring av 

derfor derfor 

ikke i seg selv ha noen virkning 

for norsk rett. Norge har heller 

ikke egne skrevne regler om 

rettsvalg i kontraktsforhold. 

Uansett mulige endringer i 

Roma I forordningen er det opp 

til norske domstoler å avgjøre 

hvilke rettsvalgsregler som skal 

ha anvendelse i norsk rett. 

Dermed er det også opp til 

domstolene om de vil legge til 

grunn løsninger som vil være 

tilsvarende de som følger av 

EUs lovgivning på dette 

området.

 Stein Evju, professor i 
rsite

arbeidsrett ved Universitetet i 

INNLEGG 

Pensjon

INNLEGG 

Luftfart

HAR SVAR. 

Konsernsjef 

Odd Arild 

Grefstad i 

Storebrand.

Det er beregnet 

at metan fra 

drøvtyggere utgjør  

15 prosent av 

klimagassene

 HELSEFARLIG. Artikkel-

forfatterne savner ulykke- og 

skadeomfang i debatten om 

frislipp av snøscooterkjø-

ring. Foto: Gunnar Blöndal

terkjøring vil ha stor effekt på forekomst av skader og ulykker i fjellet, 

g Torben Wisborg ved Ullevål sykehus.

Vi må finne frem til måter å redusere utslippet av 

metan fra husdyr.

Drøvtyggere er 

klimaverstinger

SKYLDIG. Drøvtyggere som kveg og sau står bak 15 prosent av klima-

gassene. Foto: Gunnar Blöndal
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føres s

NHO eller om det 

forbundsvist, der Fellesfor-

bundet går i front med forhand-

linger med Norsk Industri. 

Tilhengerne av samordnet 

oppgjør hevder at pensjonskrav 

vil få større tyngde når LO 

forhandler samlet.

Slår tilbake

Forbundsleder Arve Bakke i 

Fellesforbundet slår nå tilbake 

mot LO-forbund som tviler på 

Fellesforbundets evne og vilje til 

å fremme pensjonskrav på vegne 

av LO. 

– Når Fellesforbundet reiser et 

krav, mene

et. 

er man noe med det. 

r i dettr i dett

Det gjelder afp, ferie, pappaper-

misjon og obligatorisk tjeneste-

pensjon. Så stiller noen 

spørsmspørsmål ved streikeviljen, men 

ikke de handler 
te handler 

sette mak

omhandler ikke enkelt

sier Bakke.

Han vil ta opp pensjonsspørs-

målet med arbeidsgiver i vårens 

oppgjør og er sikker på å få gjen-

nomslag for endringer som gir 

mer pensjon til dem som har de 

enkleste pensjonsordningene i 

dag. 

– Vi kommer til å bli enige 

med Norsk Industri om pensjon, 

og resultatet skal bli at vi får mer 

n avpensjon av penger betalt inn og 

bedbed nes kostnader blirblir

kasse h

blir mer avkastning

ikke bedriftene mer. Tvert imot.

Men det de sparer kan gå til 

pensjon. 

Forstår NHO

– NHO har avvist å ta pensjon 

inn i tariffavtalene?

– Jeg forstår NHO når de ikke 

vil ha tariffesting der du hvert 

n av 

år skal ha en diskusjon av 

pensjonssy
pensjonssy emet. Menemet. Men de

tjenestepensjon, basert på den 

lovgivningen Fellesforbundet og 

Norsk Industri fikk myndighe-

tene med på å etablere. Vi vil 

det systemet vi har 

videreføre det systemet vi har 

jobbet for og få
jobbet for og få gjennomsgjennoms

år) gjennomfør

mellomoppgjør er det kun lønn s

er tema for forhandlinger.

 De fleste hovedoppgjørene (annen-

hvert år) gjennomføres forbundsvist. 

Når store temaer, for eksempel  

pensjon, forhandles, er det vanligere 

med samordnede oppgjør.

 Tariffoppgjøret 2014 er et hoved-

oppgjør og LO skal ta stilling til opp-

gjørsform i februar.

– LO-leder Gerd K

og flere LO-forbund har tatt til 

orde for at lønnsoppgjøret bør 

gjennomføres samordnet, slik 
ngde 

at det blir mest mulig tyngde 

sjonskrav. Ha

v
står LO sam

Oppgjørsformen er bare 

redskapet. Det beste redskapet 

redskapet. Det beste redskapet 

f bådef både pensjon og 
pensjon og 

AdminiAdministre

ansen i Nansen i N

24

13

LØNNSO
PPGJØR

ET

12 LØNNSO
PPGJØR

ET

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

FORSKNINGEN

Hvem: Hook, S.H, Wright, A-D., G, 

McBride, B.W. 

Hva: Methanogens: Methane pro-

ducers of the rumen and mitigation 

strategies. 

Hvor: Archaea; vol. 2010 (2010).

Torben  

Wisborg

Farlig 
leketøy
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STORE FORSKJELLER. I de fleste land øker forskjellene dramatisk. Halvparten av verdens formue eies nå av
en prosent av jordens befolkning, skriver Kalle Moene. Til venstre verdens rikeste mann, Bill Gates. Bildet til
høyre er fra byen Freetown i Sierra Leone hvor det vaskes klær ved en elv. Landet regnes som et av verdens
 fattigste. Foto: Elin Høyland og Chris Jackson, Getty Images


