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Samtidig som Agder iverk-
setter et levekårsprosjekt
som de tror vil virke, har 

de mot og tålmodighet til å teste 
ut om det faktisk virker.

Det offentlige benytter store 
ressurser på evalueringer av 
reformer og tiltak, til tross for at
vi nesten ikke lærer noen ting
av slike evalueringer. I en evalu-
ering kan vi typisk lese at noe
har endret seg fra før til etter
reformen, men det er usikkert
om dette skyldes selve reformen
eller andre ting. Det er også 
usikkert hvilke komponenter i
den svært sammensatte reform-
pakken som eventuelt
endringen skal tilskrives.

Årsaken til at vi lærer så lite,
er at utgangspunktet for evalu-
eringen er håpløst. Det er fordi
endringene rulles ut i alle rele-
vante virksomheter samtidig.
Dermed mister man sammen-
ligningsgruppen, som er helt 
nødvendig for å undersøke om
det var reformen – eller noe
annet som skjedde samtidig 
som reformen – som hadde
virkning.

Slik blir reformevalueringer
ofte sørgelig lesing. Vi lærer
ikke noe. Samtidig har vi gått 
glipp av en mulighet til å frem-
bringe ny viktig kunnskap om
virkningen av nye tiltak.

For å få kunnskap om virk-
ningen av nye tiltak, må politi-
kerne samarbeide med
forskerne før tiltaket iverk-
settes. I tillegg til å spørre
fagfolk «gitt den kunnskap vi
har i dag, hvilket tiltak tror vi
kan best mulig løse denne utfor-
dringen?», må de også spørre
«hvordan kan tiltaket iverk-
settes slik at vi kan teste ut om
det faktisk virker?».

Dette innebærer at man ikke
kan iverksette store og 
komplekse reformer, men i
stedet tester ut få tiltak om
gangen og kun på noen – slik at
man har en sammenlignings-
gruppe. Slike politikere er
derfor vanskelige å finne. Det er
viktigere å vise handlekraft. I
tillegg er det risikofullt å teste
ut politikkforslagene – hva om
de ikke virker?

Det krever mot og tålmo-
dighet å iverksette tiltak på en
måte som gir ny kunnskap. Det
har vi funnet hos politikere og
de to kompetansefondene på 
Agder. Tilsammen har sentrale
aktører på Agder bevilget 32
millioner kroner til et fors-
kning- og utviklingsprosjekt
kalt Agderprosjektet (www.uis.
no/agderprosjektet). Prosjektet
har også fått finansiering av 
Forskningsrådets FINNUT
program. Forskningsprosjektet
er et samarbeid mellom Univer-
sitetet i Agder og Universitetet i
Stavanger og skal ledes av 
professor Ingunn Størksen og
meg. 

Utgangspunktet for Agder-
prosjektet er: Gitt den kunn-
skap vi har i dag, hva kan vi 
gjøre for å motvirke at 
fattigdom og levekårsproblemer 
går i arv? 

Internasjonal forskning
viser at tiltak i barnehagealder 
er et av de mest effektive 
virke midlene vi har for å gi 
barn fra vanskeligstilte fami-
lier bedre muligheter. Fors-
kningen viser at stimulering 
av tallforståelse, språk, selvre-
gulering og sosiale ferdigheter 
i barnehagealder er avgjø-
rende for at barn skal lykkes i 
skolen. Videre viser forskning 
at barn av foreldre med lav 
utdannelse og inntekt scorer 
lavere på disse viktige kompe-
tansene. 

Med dette som bakgrunn
skal Agderprosjektet utvikle et 
førskoleopplegg som gir alle 
femåringer i barnehagen mer 

tid med voksne. Internasjonal
forskning viser at samspill
mellom barn og kompetente
voksne er avgjørende for å 
stimulere viktige kompetanser
før skolestart. Pedagoger med
barnehagelærerutdannelse og
utviklingspsykologer vil
sam arbeide om å utvikle
førskoleopplegget som skal
bygge på den aller nyeste inter-
nasjonale forskningen knyttet
til stimulering i tallforståelse,
språk, selvregulering og sosiale
ferdigheter blant femåringer.
Førskoleopplegget skal videre-
utvikle det beste fra den norske
barnehagetradisjonen ved å ta 
utgangspunkt i barns lek,
deltagelse, utforskning og
medvirkning.

Vil Agderprosjektet virke? Det 
vet vi ikke. Gitt den internasjo-
nale fagkunnskapen vi har i
dag, har vi gode grunner til å 
tro at det vil virke – men
samtidig vet vi ikke dette før
førskoleopplegget er blitt testet
ut i den norske barnehagehver-
dagen.

Derfor skal Agderprosjektet 
teste ut førskoleopplegget i en
studie, hvor barnehager på 
Agder som har samtykket til

deltagelse helt vilkårlig blir
delt mellom en fokusgruppe og
en kontrollgruppe. Fokus-
gruppen får videreutdannin
og førskoleopplegget for alle
femåringene, mens
kontrollgruppen fortsetter
som før – men får tilbud
om videreutdannelse og
materiell til førskoleopplegg
etter studien er avsluttet.
Ved å sammenligne resul-
tater på ferdighetstester hos
barn i kontroll- og fokus-
gruppen på slutten av barneha-
geåret og i første klasse, er det
mulig å undersøke hvordan
førskoleopplegget påvirker
forskjellige barns muligheter til
å lykkes i skolen.

Slik vil Agderprosjektet frem-
bringe ny kunnskap om hva 
som er viktig innhold for førsko-
lebarna i barnehagen. Det å 
utvikle konkret kunnskap om
barnehagens innhold – spesielt i
overgangen mellom barnehage
og skole – er viktig for Agder,
men også for barnehagefeltet
generelt i Norge.

 Mari Rege, Professor i 
Økonomi ved Universitetet i 
Stavanger
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Agder viser vei
På Agder vil femåringer i barnehage få tilbud om et opplegg som skal stimulere viktige

kompetanseområder før skolestart. Heldigvis er det mot og tålmodighet til å teste ut om
opplegget faktisk virker.

 KOMPETANSEOMRÅDER.
Agderprosjektet går ut på å
frembringe ny kunnskap om
hva som er viktige kompe-
tanseområder og innhold for
førskolebarna i barnehagen.
Illustrasjon: Ida von Hanno
Bast
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D
en kjenner best hvor 

skoen trykker som har 

den på. Derfor skal vi 

lytte når oppdrettseier og stor-

tingsrepresentant Lisbeth Berg-

Hansen (Ap) forteller om sitt 

gnagsår; formuesskatten.

Berg-Hansen tok i Dagens 

Næringsliv nylig til orde for å 

bruke skatt for å stimulere til 

investeringer i bedrifter. Hun 

ønsket en diskusjon om innret-

ningen av formuesskatten. I et 

innlegg lørdag pekte hun på 

behovet for en skatteordning 

som fremmer gründerskap og 

vekst.

Det er positivt når sentrale 

representanter fra Arbeider-

partiet ser hvor skadelig 

formuesskatten er for verdi-

skapingen. Slik for eksempel 

tidligere næringsminister 

Trond Giske og tidligere 

LO-leder Roar Flåthen også 

har vært inne på – før de dess-

verre har tuslet stille inn i 

folden igjen. 

Det er også positive signaler 

som har kommet fra Høyre og 

Frp i det siste. Det er tydelig at 

de ser og forstår situasjonen. 

Formuesskatten bør fjernes – så 

raskt som mulig. Og det er 

reduksjoner i satsen som er 

viktig for bedriftene. 

Det investeres urovekkende 

lite i norsk næringsliv. Derfor 

er skatteregler som kan bidra 

til gode rammebetingelser og 

legge til rette for investeringer 

og vekst viktige. Det største 

problemet med formues-

skatten, er den skjeve verdifast-

settelsen. Dette fører til at 

investeringene skjer der det 

skattemessig er mest gunstig, 

og ikke der det gir høyest verdi-

skaping.

I en globalisert verden, er det 

vanskeligere å operere med 

særnorske skatteregler – som 

gir norske eiere en konkurran-

seulempe overfor utenlandske. 

For bedrifter som deltar i et 

internasjonalt kappløp, er det et 

dårlig utgangspunkt å løpe med 

gnagsår. 

 Tore Ulstein, president i 

NHO

Bedrifter løper 

med gnagsår

D
ebatten mellom Erik 

Stavseth og Lasse Frids-

trøm i DN bør utvides til 

også å omfatte arealbruk. En 

bil, uavhengig av energikilde, 

beslaglegger arealer i byene og 

fortrenger varetransport. I Oslo 

er losse- og lastesoner for gods-

biler omtrent helt fraværende, 

depeplass
mens ladeplasser for elbiler 

sbygges
t tempo med 
t tempo med 

Mer enn nullutslipp

Bylogistikk bør 

bli det neste pro-

sjektet innen tran
sjektet innen trans-
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Einar Spurke-

land, kommuni-
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For mange tannleger

N
orge kommer i oversku-

elig fremtid til å trenge 

tannleger. Spørsmålet er 

imidlertid hvor mange.

om nylig ble publi-

adig bedret 

oss for sterkt 

se i befolkningen 

at det flere steder 

nes tannpleiere 

så utdannes det i 

nleger enn noen-

om utdanningska-

r tannleger handler 

n som svinger. 

 er et gode, men den 

n kostnad, og den må 

s. Ingen stiller 

ved behovet for tann-

burde i det minste de 

ngssøkende gjøre.

på 1980-tallet 

e nyutdannede tann-

trangt arbeidsmarked. 

tlig sektor var det knapt 

kariater å oppdrive, og 

hetene i privat praksis 

egrensede. Myndighetene 

i utgangspunktet ikke inn, 

nnlege
annlegeforeningen var 

ne gi
tene gik

gjennomføringsgrad blant 

studentene i årene som fulgte. 

Fri priskonkurranse fra 1995 

ledet videre til at tannleger gikk 

fra offentlige stillin
ger til det 

private markedet. Fra slutten av 

1990-tallet har Den offentlige 

tannhelsetjenesten av disse og 

andre grunner slitt m
ed rekrut-

tering, særlig i distriktene. 

Medisinen mot denne utvik-

lingen ble å ta inn flere 

studenter, heller enn å gjøre de 

offentlige stillin
gene konkur-

ransedyktige.

I 2004 ble tannlegeutdanning 

etablert i Tromsø, med 40 flere 

studenter årlig. I dag tas det i 

Tromsø, Bergen og Oslo, opp 

tilsammen 153 studenter per 

årskull. De senere årene har 

dessuten norske studenter reist 

til utlandet, slik mange gjorde 

da k

etter krigen da kun Oslo hadde 

geutd
tannlegeutd

ng og tann
ng og tann-

helsenhelsen

linger i offentlig sektor igjen er 

lavt, der antall ledige jobber i 

privat praksis vil øke noe på 

grunn av litt stø
rre pensjonist-

kull, men der tannhelsen er 

vesentlig forbedret gjennom de 

siste 30–40 årene.

Skulle jeg valgt utdannelse i 

dag, ville jeg neppe reist uten-

lands for å studere odontologi. 

Ikke fordi tannlegeyrket ikke er 

spennende og variert, men fordi 

for mange andre gjør det slik at 

mulighetene for å finne 

nødvendig klinisk praksis i 

Norge etter endt utdannelse er 

for usikre. Selvsagt er det et 

mulig arbeidsmarked i Øst-

Europa, men er det dit de unge 

ønsker seg?

Debatten om behovet for 

fremtidig tannhelsepersonell, 

særlig tannleger, må nå de 

so

utdanningssøkende. Vi som 

star
røyt 30

t den for drøyt 30

INNLEGG

Utdannelse

POPULÆRT YRKE. Hvert år utdannes cirka 1000 nordmenn til å bli tannleger. Til sammenligning, er det totalt 

4500 yrkesaktive tannleger i Norge. Foto: NTB Scanpix

Dommerne dømmer, ikke politikerne. Det er trist at en 

viktig debatt blir dratt ned på et så upresist og agite-

rende nivå som med Eva Jolys uttalelser denne uken, 

skriver advokat Berit Reiss-Andersen.

Magna Carta, ikke Moliere

E
va Joly går til fro

ntalan-

grep på at selskapet 

Transocean og tre rådgi-

vere er blitt frif
unnet av Oslo 

tingrett. Det er trist 
at en viktig 

skattedebatt føres på det nivå at 

hun roper ut at noen må i 

fengsel for at verden skal bli 

rettferdig.

Jeg representerer en av rådgi-

verne som ble frifunnet i Oslo 

tingrett. I ni å
tingrett. I ni år har han levet 

m flerm fler

selskapet opererer. Hun holder 

til og med dommeren i Oslo 

tingrett ansvarlig for at skattleg-

ging i Namibia ikke kan bli rett-

ferdig når disse rådgiverne blir 

frifunnet. Joly har en klar 

oppfatning av at dette selskapet 

og disse individene er skyldige. 

Hun hevder at hun har lest 

dommen, og kan på det grunn-

laget komme til et annet 

resultat enn retten. Det kunne 

man tro er imponerende, når 

man tar i betraktning at det var 

fem dommere som var i hoved-

forhandling i åtte måneder og

beidebeidet ytterligere ni må

følgningen av Transocean har 

vært en politisert prosess. Hun 

mener at skatteplanlegging 

burde være ulovlig og derfor 

skal de tiltalte dømmes. Hun 

mener at utbytter burde skatt-

legges i det land utbyttet er 

skapt, og derfor skal de tiltalte 

dømmes. Hun mener at trans-

aksjoner til sk
atteparadiser 

burde være ulovlige og derfor 

må de tiltalte dømmes. Hun 

mener i det hele tatt at multina-

sjonal konsernstruktur er en 

uting og derfor burde de tiltalte 

saksjonene

forstå at transaksjonene ikke 

ar reelle.
ar reelle.
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– Jeg har endret  

medievaner radikalt, 

sier HP-sjef Anita  

Krohn Traaseth
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I en globalisert 

verden, er det 

vanskeligere å opere-

re med særnorske

skatteregler

ADVARER. Tid-

ligere president 

i Den norske 

tannlegefore-

ning Carl  

Christian Blich.

POLITISERT PROSESS. 

En tiltalt skal ikke dømmes 

av en politiker, men av en 

dommer, mener advokat  

Berit Reiss-Andersen. Her er 

forsvarer Erling O. Lyngtveit 

og aktor i Transocean-saken 

Anna Haugmoen Mo.  

Foto: Gunnar Lier

Sverre  

E. Kochs  

ettertanker
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Skulle jeg valgt 

utdannelse i dag, 

ville jeg neppe reist 

utenlands for å  

studere odontologi


