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e  å legge Finanstilsynet under EU:

kspressfart

STRIDENS EPLE: Morten Baltzersen er finanstilsynsdirektør i det norske finans tilsynet. Over helga 
skal Stortinget ta stilling til om Norge skal underlegge seg EUs reguleringer på feltet.

SV-leder Audun Lysbakken 
ønsker å utfordre Ap-leder Jo-
nas Gahr Støre til å fristille 
sin stortingsgruppe i saken.

– At LO kaster seg inn i de-
batten, er en viktig vending. 
Venstre har fristilt sin 
gruppe, og Andre 
Skjelstad vil stemme 
imot. Det det står på 
nå, er om det er nok 
nei-folk i Ap og Frp til 
å nå en firedel av 
stemmene, sier han 
til Klassekampen.

– Jeg har en bønn 
til Jonas: Sett nei-sida 
i Ap fri. Og jeg har en 
bønn til nei-sida i Ap: Si det 
høyt. Så langt har det vært 
stille fra dem.

SV støtter Sps ønske om å 
utsette saken til over somme-
ren.

– Men vil egentlig en utset-

– Sett Ap fri
telse ha noe å si? Det er vel til-
strekkelig flertall for dette 
også til høsten?

– Jeg er ikke sikker på det. 
Får vi denne debatten opp, og 
det blir mulig å stemme etter 

egen overbevisning, 
er ikke løpet kjørt. De 
som faktisk er EU-
motstandere i Ap og 
Frp, bør få mulighet 
til å stemme nei.

Han sier SV er posi-
tive til bedre euro-
peisk regulering av fi-
nansnæringen.

– Men regjeringen 
har gjort en dårlig for-

handlingsjobb, og det vi har 
på bordet nå, innebærer risiko 
for at vi selv må senke våre 
standarder. Det er noe helt an-
net enn vi håpet å få, nemlig 
en strammere kontroll, sier 
Lysbakken.

Audun 
Lysbakken

jussprofessor Eivind Smith. 
Nylig skrev ABC Nyheter at 
apparatet som skal håndtere 
prosessen med å overføre EU-
regler til Efta-landene i Esa, 
vil bestå av én person.

Senterpartiet fremmer nå et 
forslag på Stortinget om å inn-
hente en juridisk betenkning 
om saken og forholdet til 
Grunnloven, før vedtak fattes. 
I realiteten vil det innebære en 
utsettelse av saken til i høst.

Vedum sier han er skuffet 
over at Wickholm, som selv er 
EU-motstander og svært opp-
tatt av samarbeid med fagbe-
vegelsen, ikke lytter til LOs 
råd i saken.

– Men selv om dette vedtas 
vil det jo fortsatt være norske 
myndigheter som skal ha til-
syn i Norge?

– I hverdagen ja. Men i en 
krisesituasjon, eller ved ue-
nighet kan Esa gå inn. Det er 
jo nettopp i krisesituasjoner 
det er viktig med nasjonal 
handlekraft. Det så vi i 2008.
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n SOSIAL MOBILITET

Er skolen eller som-

merferien verst for 

den sosiale mobili-

teten i Norge?

Mens debatten om 
heldagsskolen, fraværs-
regler og lærernes kvalifi-
kasjoner føres året rundt, 
blusser gjerne diskusjo-
nen om sommerferiens 
lengde opp på denne tiden 
av året. 

Eksisterende forskning 
(og dens mangler) tyder på 
at debatten er verdt å føre 
også utenom agurktida.

Flere studier, i hovedsak 
med data fra USA, viser at 
skolebarn i snitt presterer 
dårligere i sentrale 
ferdigheter som lesing, 
skriving og regning etter 
sommerferien, enn hva de 
gjorde før ferien. Tilbake-
gangen er sterkest for dem 
som var svakest fra før, 
typisk blant barn som har 
foreldre med lavere 
utdanning og inntekt. 

Sommerferien forster-
ker dermed både ulikhe-
ten i skoleprestasjoner og 
sammenhengen mellom 
barnas skoleprestasjoner 
og foreldrenes inntekts- og 
utdanningsnivå. Følger 
man barnas skolepresta-
sjoner gjennom skoleåret, 
ser man at gapet mellom 
barn av foreldre med høy 
og lav utdanning minker 

fram mot sommerferien.
Disse to forholdene ser 

ut til å gi en klar konklu-
sjon: Skolen bidrar til 
sosial utjevning, skole-
ferien motvirker den. For 
dem som mener det er et 
paradoks at den norske 
enhetsskolen ikke i større 
grad lykkes i å være sosialt 
utjevnende, er det derfor 
fristende å mene at 
sommerferien er for lang.

Det kan godt hende at de 
som tar til orde for kortere 
sommerferie har rett – selv 
om det knapt fins forsk-
ning som har sett på 
norske data. På sett og vis 
er det selvinnlysende (og 
empiri knapt nødvendig): 
Jo mer tid barn tilbringer 
hjemme, jo mer vil de 
være preget av bak-
grunnen sin. 

På den annen side har 
barn rett til, og formodent-
lig også godt av, fritid og 
samvær med foreldrene 
sine. Få vil i sjanse-
likhetens navn ta til orde 
for en sokratisk modell for 
barneoppdragelse.

Et rimelig alternativ er å 
flytte uker fra sommerfe-
rien til andre tider av året. 
Dessverre gir ikke den 
spinkle forskninga som 
foreligger noe entydig 
svar på effekten av dette.

Her har norske skole-
politikere og lærerorgani-
sasjoner en gyllen sjanse 
til å bidra til kunnskaps-
dannelse både nasjonalt 
og internasjonalt: Ved å 
gjennomføre randomi-
serte, kontrollerte eksperi-
menter med flytting av 
ferieuker i tilfeldig 
utvalgte kommuner, kan 
vi lære mye om skolens 
rolle for sosial mobilitet.
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