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Partisekretærer av typen 
Haakon Lie og Martin Kolberg 
henger ikke lenger på trær.
Dagsavisens Arne Strand 
forteller om hvor partisekretæ-
rer i Arbeiderpartiet ble hentet 
fra i tidligere tider. 

Jeg leser mye, men den boka 
som har gjort mest inntrykk på 
meg er Mark Twains «Onkel 
Toms hytte».
Kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner deler 
sine leseopplevelser med 
Dagsavisen og forlenger 
bibliografien til Mark Twain med 
det samme. 

Jeg har problem med å forstå 
hvorfor de streiker. Streiken er 
politisk motivert.
I et intervju med NTB forteller 
arbeidsminister Robert Eriksson 
at en politisk streik er politisk 
motivert. 

Jeg er sjokkert over å reise 
tilbake til Norge for en rettssak. 
Jeg trodde jeg kom hit for å 
motta en medalje, fordi jeg var 
rett mann til rett tid.
Tidligere driftssjef i Yara 
International, korrupsjonstiltalte 
Daniel Clauw er skuffet, ifølge DN. 

Mens et kvantitetsinsentiv for 
institusjonene kan føre til et 
svekket kvalitetsfokus (dersom 
det ikke også er andre insenti-
ver eller virkemidler), vil det 
for studentene gi et entydig 
insentiv til å fullføre og bestå. 
En mulig modell innebærer 
derfor å styrke kvantitetsinsen-
tivet til studentene og svekke 
det for institusjonene, og 
oppnå samme effekt, men med 
mindre disinsentiver for 
kvalitet hos institusjonene.
Ekspertgruppe greier ut om 
kvalitet og kvantitet i rappor-
ten: «Finansiering for kvalitet, 
mangfold og samspill. Nytt 
finansieringssystem for 
universiteter og høyskoler.» 

Jeg vil takke alle betjentene her 
på Kongsvinger. Jeg takker alle 
jeg har truffet på biblioteket og 
på skolen. Alle er gode men-
nesker, men i dårlig system, 
slik som Nord-Korea.
Mulla Krekar driver benchmar-
king av Kongsvinger fengsel. 

KRAGERØ: Politiet i Kragerø har 
en lavere oppklaringsprosent, 
men en økning i antall vinning-, 
vold- og narkotikasaker.
KV–Kragerø Blad Vestmar 
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ekstra høy for å motivere 
unnasluntrerne til en høy 
innsats i jobber som de likevel 
kan miste. 

Dessuten, den virkelige 
fleksibiliteten i arbeidslivet dreier 
seg like mye om innføring av ny 
teknologi og omorganisering av 
arbeidsprosessene, der både tillit 
og langsiktighet ofte er helt 
avgjørende. Det er kanskje lettest 
å få dette til når jobbene er faste 
og langsiktige og ikke kortsiktige 
og midlertidige. Involvering 
nedenfra og gjensidig tillit 
kommer ikke så lett i anglosak-
siske arbeidsmarkeder. 

Når kreftenes frie spill kan gi 
flere arbeidsmarkedstilpasnin-
ger basert på selvoppfyllende 
profetier, kan reguleringer i 
arbeidsmiljøloven også ha en 
samfunnsøkonomisk virkning 
ved at den peker på hvilket 
arbeidsmarked vi faktisk vil ha. 
Uansett er situasjonen i arbeids-
markedet og i økonomien 
generelt avgjørende for om faste 
jobber alt ialt gir langsiktig 
sysselsetting.

KalleMoene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universitetet 
i Oslo 

det valget, leder svingninger i 
produktmarkedene til en litt 
lavere arbeidsreserve, noe som 
innebærer at det tar tid å besette 
ledige stillinger. Slik kan 
arbeidsmarkedstilpasningen 
lede til at hver arbeidsgiver igjen 
får rett: Det var faktisk mest 
lønnsomt å velge faste jobber. 

I teorien kan vi altså få enten 
et anglosaksisk arbeidsmarked 
med fleksible jobber og slakk 
eller et nordeuropeisk arbeids-
marked med mer faste jobber og 
knapphet. Det anglosaksiske 
arbeidsmarkedet gir kanskje 
størst overskudd, men mer 
sløsing med arbeidskraften. Det 
nordeuropeiske gir kanskje 
isolert sett mindre overskudd, 
men også mindre sløsing med 
arbeidskraften. Slik kan kost-
nadseffektivitet i den enkelte 
bedrift gi ineffektiv slakk i 
arbeidsmarkedet, mens kost-
nadsmessig slakk for den enkelte 
bedrift kan gi en effektiv 
knapphet i arbeidsmarkedet. 

Noen vil kanskje innvende at 
faste jobber og knapphet på 
arbeidskraft leder til lav arbeids-
innsats og lav produktivitet fordi 
sparken ikke er en effektiv 
trussel for dem som sluntrer 
unna. Men trolig er det omvendt. 
Med høy fleksibilitet blir den 
forventede varigheten av jobben 
kort. Da må lønnspremien være 

Faste eller fleksible jobber?
Det er ikke bare arbeidsmiljøloven som avgjør, også 
bedriftenes valg og de ansattes involvering er viktig.

D
et er velkjent at 
vanskeligheter 
med å si opp folk 
kan begrense 
tilbudet av nye 
jobber. Mindre 

påaktet er det motsatte poenget: 
Vanskeligheter med å besette 
ledige stillinger kan lede til færre 
oppsigelser og permitteringer. 
Arbeidsmiljøloven bestemmer 
noe av dette, men ikke alt, som 
for eksempel i hvilken grad 
bedriftene sier opp folk i dårlige 
tider eller ikke.  

Når jobbene er fleksible, leder 
svingninger i priser og etterspør-
sel til permisjoner og oppsigelser 
– og nyansettelser. Sett fra 
bedriftenes side kan faste jobber 
øke kostnadene fordi de ikke så 
lett kan si opp folk når de ønsker 
det. Dersom det alltid var lett å 
besette ledige stillinger, ville det 
derfor være best for arbeidsgi-
verne å ha mest mulig fleksible 
jobber. Men det kan ta lang tid å 
få hver ledig stilling besatt. Da 
kan bedriftene tjene på å holde 
på den arbeidskraften de har – og 
i realiteten tilby faste jobber ut 
fra egne profittinteresser.  

Valget mellom faste eller 
fleksible jobber påvirker ikke 
bare individuelle rettigheter og 
arbeidstagernes trygghet, men 
også hvor stramt arbeidsmarke-
det normalt blir. Stor gjennom-
strømning i bedriftene betyr at 
mange arbeidstagere befinner 
seg mellom to jobber. De utgjør 
den faktiske arbeidsreserven 
som fleksibiliteten krever. 

Full sysselsettingsfleksibilitet 
kan øke denne arbeidsreserven. 
Fastere jobber innebærer 
derimot at bedriftene ikke like 
lett fristiller arbeidstagere som 
strengt tatt kan være overflødige 
på kort sikt. Da blir både 
gjennomstrømningen og den 
faktiske arbeidsreserven mindre. 

Det flertallet av bedriftene 
velger, bestemmer hvordan 
normaltilstanden i arbeidsmar-
kedet blir og derved hvilken 
ansettelsesform som er mest 
lønnsom. Vi får lett selvoppfyl-
lende profetier. 
l Troen på ledighet kan gi et 
fleksibelt arbeidsmarked med 
slakk: Bedrifter som er overbe-
vist om at det blir lett å besette 
ledige stillinger i fremtiden, 
velger gjerne fleksible jobber. 
Når mange har tatt det valget, 
leder svingninger i omsetning og 
priser til en viss arbeidsreserve, 
noe som gjør det lett å besette 

Bedrifter kan tjene på å holde på den arbeidskraften de har – og i realiteten tilby faste jobber ut fra egne 
profittinteresser. Bildet er fra Hydro sitt anlegg for produksjon av aluminium på Karmøy. Foto: Per Thrana
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ledige stillinger. Slik kan 
arbeidsmarkedstilpasningen 
lede til at hver arbeidsgiver får 
rett: Det var faktisk mest 
lønnsomt å velge fleksible 
ansettelser. 
l Troen på et stramt arbeids-
marked kan derimot gi mindre 
fleksibilitet og knapphet: 
Arbeidsgivere som er overbevist 
om at det blir stramt på arbeids-
markedet i fremtiden, kan velge 
faste jobber. Når mange har tatt 
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