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Den nye regjeringen 
ønsker å gi familier «flek-
sibilitet og frihet til å 

velge de løsningene som passer
dem best». Derfor vil den
bevare kontantstøtten for
ettåringer og gjeninnføre 
ordningen for toåringer.
Kontantstøtten gir riktignok 
foreldre mer handlefrihet, men
den vil samtidig virke mot den
nye regjeringens målsetning om
å gi vanskeligstilte barn bedre
muligheter. Dette fordi mange
av disse barna ikke vil få gå i
barnehage.

Et godt barnehagetilbud –
som gir barna et trygt og
stimulerende læringsmiljø – er
det mest effektive virkemidlet
for å gi vanskeligstilte barn
bedre muligheter til å lykkes.
Internasjonal og norsk fors-
kning viser at et godt barneha-
getilbud fører til at vanskelig-
stilte barn senere presterer 
bedre på skolen, samt at flere
fullfører videregående skole,
tar høyere utdanning og lykkes
på arbeidsmarkedet. I
hovedsak omfatter disse
studiene på langtidsutfall barn
som fikk et barnehagetilbud i
alderen tre til fem år. En
voksende faglitteratur viser
imidlertid at et godt barneha-
getilbud også er svært viktig
for utviklingsmulighetene til
vanskeligstilte barn i ett- og
toårsalderen.

Nobelprisvinner i økonomi
James Heckman forklarer de
store positive virkningene av 
gode barnehagetilbud med at
det vi lærer i småbarnsalderen
forsterkes gjennom en «multi-
plikatoreffekt»: Læring er en
selvforsterkende prosess der
tidlig læring fostrer mer læring.

Tiltak før skolestart vil derfor
være særskilt virkningsfulle
fordi de sikrer barnet et større
læringsutbytte i første klasse,
noe som fører til ytterligere
større læringsutbytte i andre 
klasse og så videre. For
eksempel, et barn som har en
velutviklet språkforståelse ved
skolestart, vil lære mer i skolen
enn et barn med dårlig språk-

forståelse, fordi et godt språk 
gjør læring lettere.

Den omfattende forskningen
som viser store positive virk-
ninger av barnehage betyr at
innsatsen for å gi barn like 
muligheter må begynne allerede
i barnehagen. Fordelingsut-
valget (NOU 2009:10), hvor jeg 
selv var medlem, påpekte at
kontantstøtten bidrar til at 
mange av barna som har størst 
utbytte av å gå i barnehage ikke 
får gå i barnehage. På denne 
bakgrunn skrev de at «kontant-
støtten ikke støtter opp under
en politikk for å ta vare på de
svakeste og sørge for at alle 
barn får like muligheter. Dette
er uheldig i et langsiktig forde-
lingsperspektiv.» Konklusjonen
til utvalget var at kontantstøtten 
bør avvikles.  

Det rammer også de vanske-
ligstilte barna at den nye regje-
ringen vil benytte barnehage
som et virkemiddel for at
voksne innvandrere skal lære
seg bedre norsk. Regjeringen vil 
«koble gratis kjernetid i barne-
hage til krav om deltagelse i
aktivitet eller norskopplæring.» 

Gratis kjernetid i barnehage
for innvandrerbarn er et viktig 

tiltak for å bedre innvandrer-
barnas læringsgrunnlag ved
skolestart – spesielt ferdigheter
i norsk. Dette har allerede vært
forsøkt i flere bydeler i Oslo.
Forskerne Nina Drange og Kjetil
Telle fra SSB har evaluert flere
av disse forsøkene og de viser at
gratis kjernetid har fått bety-
delig flere barn med innvan-
drerbakgrunn inn i barnehagen.
For jentene kunne forskerne
også påvise positive langtids-
virkninger av gratis kjernetid i
barnehage; de hadde høyere
avgangskarakterer i tiende
klasse.

Dersom den nye regjeringen 
mener det er viktig å gi barn
like muligheter, må innvan-
drerbarn få gratis kjernetid i
barnehage uavhengig av om
foreldrene ønsker å lære seg
norsk eller ikke. Det er jo
spesielt viktig å sikre et barne-
hagetilbud til barna som har
foreldre som ikke lærer seg
norsk.

Gjeninnføring av kontant-
støtten for toåringer og kobling 
av «gratis kjernetid i barnehage 
til krav om deltagelse i aktivitet 
eller norskopplæring», kan tyde 
på et utdatert syn på barne-

hagen – et sted hvor barna kan 
bli passet slik at mor kan få gå 
på jobb.

Heldigvis inneholder platt
formen mange tiltak som tyd
på at den nye regjeringen tv
imot er seg bevisst på 
barnehagen som en viktig 
læringsarena. De ønsker å 
«løfte kvaliteten i barneha-
gene» og «styrke bruken av 
norsk og språkutviklingen i 
barnehagen for å forberede 
barna på skole og utdan-
ning».

Jeg berømmer regjeringen
målsetning om å styrke kvali
teten på barnehagetilbudet. 
Samtidig håper jeg de ikke gjen-
nomfører politikktiltak som tar 
de barna som ville hatt størst 
utbytte av å gå i barnehage ut av 
barnehagen.

All kunnskap tilsier at dersom
regjeringen er opptatt av å gi 
vanskeligstilte barn bedre 
muligheter til å lykkes, er det 
viktigste de kan gjøre å sørge 
for at de får gå i en god barne-
hage. 

Mari Rege, Professor i 
økonomi, Handelshøgskolen  
ved UiS, ESOP ved UiO
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Et barn som har
en velutviklet

språkforståelse ved
skolestart, vil lære
mer i skolen enn et
barn med dårlig
språkforståelse

Utilsiktede virkninger
Den nye regjeringen vil gjeninnføre kontantstøtte for toåringer, ifølge «plattformen». 

Det strider mot samme plattforms målsetning om å «sikre barn som vokser opp i fattige 
familier mer likeverdige muligheter».

GRATIS KJERNETID. Et 
godt barnehagetilbud gir barn
et trygt og stimulerende 
læringsmiljø, mener Mari
Rege. Foto: Aleksander
Andersen, NTB Scanpix
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D
et er nødvendig å gjøre 

arbeidsmiljøloven mer 

inkluderende og gi noe 

mer fleksibilitet til fordel for 

både arbeidsgiverne og arbeid-

stagerne. Spørsmålet er hvor 

lang tid statsminister Erna 

Solberg og arbeidsminister 

Robert Eriksson trenger på å 

forbedre arbeidsmiljøloven.

Svaret er at det går an å gjøre 

mye på fire uker. Det beviste 

Stoltenberg II-regjeringen. Da 

den ble utnevnt 17. oktober 

2005 brukte den bare fire uker 

på å sende over til Stortinget 

en lovproposisjon, som tok bort 

de brede reformer som 

Arbeidslivslovutvalget hadde 

forslått og Bondevik-II regje-

ringen hadde fått igjennom i 

det tidligere Stortinget.

Den nye regjeringen bør 

gjøre det samme og få nødven-

dige lovvedtak igjennom på 

samme tid.

Det viktigste først er å få 

vedtatt utvidet adgang til 

midlertidige ansettelser, slik at 

flere av de 9,4 prosent av yrkes-

aktiv befolkning på uføretrygd 

kan komme tilbake i arbeid. 

Her bør man kopiere bestem-

melsene om midlertidige anset-

telser i staten samt innføre en 

generell adgang til å ansette 

midlertidig i inntil 12 måneder.

Dette bør likevel kombineres 

med en styrking av Arbeidstil-

synet for å forebygge misbruk 

bedre enn i dag i både offentlig 

og privat sektor.

Dernest må de vanskelig 

forståelige arbeidstidsbestem-

melsene i arbeidsmiljøloven 

kapittel ti endres. Å gjøre dem 

mer forståelige er en stor 

oppgave. Det viktigste er å gi 

arbeidsgiver og arbeidstager 

etter avtale, og lokal fagfore-

ning gjennom tariffavtale, 

adgang til å gjøre flere unntak 

fra lovens arbeidstidsbestem-

melser enn i dag. Mer 

myndighet til dem som har 

skoen på; Arbeidsgiver og 

arbeidstager, og den lokale 

fagforeningen. Dette kan gjøres 

ved å utvide adgangen til å 

gjøre unntak i arbeidsmiljø-

loven paragraf 10–12.

Arbeidstidsordningene må 

imidlertid være innenfor det 

helsemessig og sosialt forsvar-

lige, og Arbeidstilsynet må ha 

vid adgang til å gripe inn, even-

tuelt etter klage fra fagforening.

Overtidsbestemmelsen i 

arbeidsmiljøloven paragraf 

10–6 fjerde ledd kan uten 

videvidere endres fra en grense på 

200 timer til i alle fall 300 

timer (eller 400 timer som 

under Bondevik-regjeringen). 

Folk som har lyst til å arbeide 

mer, og tjene mer, må få lov til 

det. Arbeidsgiverens midlerti-

dige arbeidskraftsbehov kan 

også på denne måten dekkes 

bedre og mer fleksibelt enn i 

dag. Det blir mer verdiskaping 

til beste for både bedriften og 

samfunnet, og flere jobber blir 

gjort.
Deretter bør retten for 

arbeidstager til å stå i stilling 

under søksmål begrenses noe 

der det viser seg at søksmålet 

ikke vinner frem i tingretten. 

Det er i dag en for stor risiko 

for arbeidsgiver, når han gir en 

fullt ut saklig oppsigelse, 

uansett å måtte ha arbeid-

stager gående i stillingen under 

søksmål og anke i inntil to år, 

som AP/LO har innført. Ingen 

andre vi kjenner til har dette.

Til slutt må vi få noen 

bestemmelser om permitte-

ringer inn i loven, slik at 

reglene blir bedre tilgjengelig 

enn i dag; Når kan bedriften 

permittere (ved saklig grunn) 

og hvordan skal den gå frem 

(drøftingsmøte), bør fremgå av 

arbeidsmiljøloven til gode for 

den halvpart av arbeidsta-

gerne i Norge som ikke er 

ert.
organisert.

LO sa nei til dette i 2011. Men 

at fagforeningene muligens 

ønsker de uorganiserte dit 

pepperen gror og ikke unner 

dem ordentlige lovfestede 

permitteringsregler, kan ikke 

være styrende for politiske 

myndigheter lenger. I tillegg vil 

ikke minst de mindre virksom-

hetene ha glede av klare lovre-

gler på dette området, for å 

unngå å gjøre feil. 

Stoltenberg II-regjeringen 

viste seg veldig gjennomfø-

ringsdyktig på arbeidsmiljølo-

vens område, med LO i ryggen 

som pådriver. Mye godt er 

kommet ut av dette, med et 

godt stillingsvern og kamp mot 

sosial dumping i fokus. Men 

individets frihet til å få bruke 

sin arbeidskraft friere, bedrif-

tenes behov for midlertidig 

arbeidskraft og deres konkur-

ransekraft har hatt dårlige kår 

under AP/LO-regimet. Derfor 

er det viktig å gjennomføre 

visse grunnleggende tiltak med 

en gang uten mer debatt. De 

Blåblå har fått fullmakt fra 

folket til å gjøre dette.

Arbeidsdepartementet klarte 

å skrive lovproposisjon på fire 

uker i 2005. Det er ingen grunn 

til å forvente noe mindre nå.

 Nicolay Skarning, advokat i 

KvKvale advokatfirma
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I DN leste jeg forrige måned 

om Elin Kjær, en 39 år 

gammel kvinne som for ett I I 
år siden mistet jobben hos 

solcelleprodusenten Rec. Etter 

100 jobbsøknader, fire inter-

vjuer og 12 måneder med 

dagpenger fra Nav går hun fort-

satt arbeidsledig. Hun burde 

ringt meg. 

Det er en katastrofe at Nav 

bruker så lang tid på å hjelpe 

arbeidsledige med å finne jobb. 

Nav har vært i enevelde for 

lenge. Det er på tide at politi-

kere slipper til andre aktører. 

Arbeidsledigheten i Norge er 

lav, men Nav har store 

problemer med å finne arbeid 

til de få som er ledige: 43 

prosent av dem som var regis-

trert som arbeidsledig hos Nav i 

desember ifjor var fortsatt 

arbeidsledige i juni i år. 

Et halvt år uten arbeid er 

lenge. Det øker sjansen for å 

falle helt utenfor arbeidsmar-

kedet.
Bemanningsbyråer er en vei 

til fast stillin
g for mange. Dette 

bekreftes i rapporter fra NHO 

Service og Boston Consulting 

Group/Ciett. Sistnevnte viser at 

andelen som er i fast jobb før de 

er ansatt i et bemanningsbyrå, 

er 16 prosent. I etterkant av 

oppholdet hos bemanningsby-

rået er andelen 65 prosent. 

Vi erfarer at ni av ti av våre 

ansatte går over i fast stillin
g 

hos oss eller våre kunder. Blant 

dem som får jobb hos Hamilton 

People tar det i snitt 15 dager fra 

intervju til de er ute hos bedrif-

tene. Matching av tilbud og 

etterspørsel er vår kjernekom-

petanse.

Men for at vi skal kunne gjøre 

jobben vår, må politikerne slutte 

å fremheve bemanningsbransjen 

som en trusel mot den norske 

samfunnsmodellen. Vi legger til 

rette for en nødvendig fleksibi-

litet i arbeidslivet og fungerer 

som en inngangsport til fast stil-

ling. Alle arbeidsledige som 

registreres hos Nav bør derfor 

også automatisk registreres for 

bemanningsbyråene.

Vi kan konkurrere med Nav 

om å gi arbeidsledige jobb raskt. 

Den nye arbeidsministeren bør 

sette en stopper for Nav-mono-

polet.

 Nino Vojvodic, administre-

rende direktør i bemanningsby-

rået Hamilton People

Avskaff  
Nav-monopolet

andre lan

særlig krav til produktivi

lave administrative byrder her i 

landet.
Norske kartlegginger antyder 

ovp
at bedriftenes lovpålagte kontor-

arbrbeid utgjør m
arbeid utgjør m enn 2,5enn 2,5 

i-
e 
n i 

lere 
dsfes-

ntor-
egje-

i 2011.

kter 

rem til 

ring og 

uk av 

digitale løsninger og et regelråd 

som skal bremse regelflommen.  

 Halvor E. Sigurdsen, advokat 

HOi NHO

Ikke så enkelt

UTFORDRER. 

Nicolay Skar-

ning, advokat i 

Kvale advokat-

firma.

Vi kan lagre 20 års CO2-fangst fra kullkraftverket 

på Svalbard utenfor Longyearbyen, ifølge omfattende 

forskning. Men vi mangler CO2 til testing. 

Vi mangler CO2

B
åde den avtroppende og 

den påtroppende regje-

ring vil at det skal satses 

på CO2 i Norge frem mot 2020. I 

samme år som Universitetssen-

teret på Svalbard (UNIS) fyller 

20 år, sender vi inn søknad til 

Sysselmannen om tillatelse til å 

injisere CO2 i bakken bare noen 

få kilometer fra Longyearbyen.  

Ut fra omfattende studier 

mener vi at undergrunnen i 

Adventdalen er stort nok til å 

lagre minst 20 års CO2 fangst 

fra stedets elektrisitet – og 

varmeprodusent, kullkraft-

verket.  

Det skal innrømmes at vi har 

utfordringer med å beregne 

hvor mange og hva slags 

brønner vi trenger, injeksjons-

rater og hvordan CO2 vil blande 

seg med vann og reagere med 

bergarten. Hvilken fase vil den 

opptre i og hvor fort vil trykket 

bygge seg opp med CO2? Hva 

slags og hvordan må vi plassere 

ut monitorer for å overvåke en 

uforutsett lekkasje av CO2?  

Den offisielle CO2-debatten i 

Norge har i første omgang dreid 

seg om rensing og i mindre grad 

om lagring. I Europa er det 

tvert om. Der stoppes de fleste 

planlagte prosjekter av opini-

onen. Det opplever vi ikke her 

ert 
oppe. Tvert om har lokalsam-

funnet vist interesse og tillit til 

det vi gjør. 

Etter nær fem års forskning 

av undergrunnen, har vi: 

 Karakterisert et reservoar, 

testet sandsteinsintervallet med 

henblikk på lagringskapasitet 

og injeksjonsrater av en væske 

og hvor mye «taket» over kan 

tåle av trykk d.v.s forseglingska-

pasiteten.  

 Utført seismisk innsamling 

som konvensjonell seismikk og 

mikroseismikk der geofoner er 

utplassert både på overflaten og 

i undergrunnen.

 Innenfor et gitt trykk verifi-

sert takbergart – et tett skiferlag 

på flere hundre meter som 

hindrer lekkasje av væske med 

oppdrift. Noe uventet støttet vi 

på bevegelig fri gass i over-

gangen sandstein og skifer i to 

brønner. Da det ikke er gass 

høyre opp viser dette også at vi 

har en effektiv takbergart 

(forsegling).  

 Påvist et reservoar 

(lagringsrom) – sandsteinsfor-

masjoner 670–970 meter under 

bakken på tundraen fem kilo-

meter utenfor Longyearbyen. 

Denne enheten har vist seg å 

være utfordrende, men som 

forventet med lav evne til gjen-

nomstrømning av væske i 

bergarten og et oppsprukket 

fjell, ikke ulikt det som oljein-

dustrien kaller et ukonvensjo-

nelt reservoar. Noe uventet 

hadde lagringsenheten et 

undertrykk på 50 bar, men 

undertrykk er også kjent fra 

brønner i Barentshavet. 

Hvordan dette påvirker injek-

sjon av CO2 i flytende form 

kontra vann er foreløpig uklart.

 Studert trykk- og temperatur 

forhold, geofysiske og geolo-

giske forhold og estimert reser-

voarets volum stort nok til å 

lagre minst 20 års CO2-fangst 

fra kullkraftverket.

Det er jo liten vits å rense 

uten å ha et sted å lagre. Det 

meste av kompetansen på dette 

området sitter i oljeindustrien 

og involverer ofte meget kost-

bare operasjoner. Vi mener vi 

har en unik mulighet til å 

studere oppførsel av CO2 i 

undergrunnen for en betydeli-

gere lavere kostnad. Videre vil 

all forskning bli tilgjengelig og 

bidra til undervisning og fors-

kning av undergrunnen. 

Longyearbyen har Norges 

eneste kullfyrte kraftverk – lavt 

utslipp sammenlignet med 

andre steder i Norge, men passe 

størrelse til varme og strøm til 

lokalbefolkningen og de mange 

forsknings-installasjoner her 

oppe. Kullkraftverket bruker 

cirka 25.000 tonn kull per år og 

har et CO2-utslipp på cirka 

60.000 tonn i året. Passe stort 

nok til å kunne utgjøre en fors-

kningsarena sammen med 

lagringsstedet hvor UNIS 

CO2-lab opererer.

Så hva er da utfordringen? 

Jo, vi mangler CO2 til te
sting. 

Vi satser på at Sysselmannen 

svarer positivt til vår søknad om 

å injisere inntil 200.000 tonn 

CO2 over en periode på inntil ti 

år. Et godt miljøprosjekt er det i 

alle fall, og med stor symbol-

verdi for CCS feltet i Norge. 

 Ragnhild Rønneberg, daglig 

leder i UNIS CO2-lab, Snorre 

Olaussen, professor i arktisk 

geologi ved UNIS, Ole Arve 

Misund, direktør ved UNIS

Det er jo liten 

vits å rense uten 

å ha et sted å lagre

SAVNER CO2. 

Professor 

Snorre Olaus-

sen og daglig 

leder Ragnhild 

Rønneberg ute 

på UNIS CO2-

lab utenfor 

Longyearbyen. 

Foto: UNIS 

Stoltenberg-regjeringen endret arbeidsmiljø-

loven i løpet av fire uker fra sin tiltredelse 17. oktober 

2005. Det kan Solberg-regjeringen også klare. 

Arbeidslivet må bli mer inkluderende og fleksibelt, 

skriver advokat Nicolay Skarning.

Bedre arbeidsmiljølov på fire uker

INNLEGG
Arbeidsliv

INNLEGG
Politikk

INNLEGG
Arbeidsliv

RAGNHILD RØNNEBERG, 

SNORRE OLAUSSEN OG 

OLE ARVE MISUND

TEKNOLOGI

TORSDAG 10. OKTOBER 2013   DAGENS NÆRINGSLIV

12 REGJE
RINGSSK

IFTET

Vi er mer  

bortskjemte 

enn vi er  

POLITIKK

!"#$%&'('&$
'%')%&*++$,

-.%

/,)%('01

222345,)+
$,+3+,

Salget av årets
DN_Ann_bedrift_mod12_Layout 1  07.10.13  

 UTFORDRET. Stoltenberg 

II-regjeringen klarte å 

skrive lovproposisjon fire 

uker etter at den tiltrådde 17. 

oktober 2005. Det er ingen 

grunn til å forvente noe 

mindre av den nye regje-

ringen. Begge foto: Ida von 

Hanno Bast
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