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KS og Utdanningsfor-
bundet er uenige om Sarbeidstidsbestem-  

melsene. KS vil gi den enkelte
skoleledelse makten over arbeids-
tiden. Utdanningsforbundet 
mener det vil true lærernes frihet,
og deres mulighet til å gjøre en
god og hensiktsmessig jobb. 

Her står vi overfor en klassisk 
interessekonflikt. Arbeidsgiver
ønsker å få utført en best mulig
jobb, mest mulig kostnadseffek-
tivt. Hun har da to virkemidler til
rådighet (etter at opplagte tiltak 
knyttet til miljø og menings-
fullhet er på plass): Hun kan
kontrollere sine ansatte, det vil si
passe på at de gjør den jobben de
er satt til å gjøre. Eller hun kan gi
dem frihet til å gjøre hva de vil,
men betale for vel utført arbeid.
Med andre ord: Hun kan kontrol-
lere innsats eller betale for
resultat. 

Disse to virkemidlene kan
erstatte hverandre: Når man ikke
klarer å måle resultat, forsøker
man å kontrollere innsats, og
motsatt. Det er arbeidslivets
jernlov: I jobber hvor det er
enkelt å måle prestasjoner og
resultater, gis arbeidstagere stor
frihet og blir betalt for presta-
sjoner (gulrotprinsippet). I jobber
hvor resultatmåling er vanskelig
eller kostbart, lønner man etter
ansiennitet og utdannelse,
innfører åtte-til-fire regimer, og
gjerne også begrenser de ansattes
mulighet til å surfe på internett
eller til å ta pauser når de vil. 

Ny informasjonsteknologi har
bidratt til økte muligheter både
for kontroll og overvåkning av 
ansatte, og for måling av presta-
sjoner. Det sistnevnte har blitt
mer vanlig, men ikke uten videre
det førstnevnte. Det er lett å bli 
grepet av orwellske beskrivelser
av GPS-sporing og kameraover-
våkning på arbeidsplassen, men
fortellingen er egentlig en annen.
Vi ser mindre kontroll, mer frihet,
mer fleksibilitet (med hjemme-
kontor, smarttelefon og tilhø-
rende herligheter), og følgelig
mer bruk av resultatbasert avløn-
ning i arbeidslivet i dag enn tidli-
gere.

Hvorfor går det den veien? Jo,

sannsynligvis fordi både
arbeidsgivere og arbeidstagere
ønsker det slik. For arbeidsta-
gerne er kostnadene ved å bli
kontrollert og «frihetsbe-
røvet» større enn kostnadene
ved å bli veiet og målt.
Riktignok påpeker psykologer
og adferdsøkonomer at presta-
sjonsmåling noen ganger kan
virke hemmende på den indre
motivasjonen. Men disse
studiene er mindre overbevi-
sende enn de som viser kost-
nadene ved å bli kontrollert. 

En kjent studie av Armin 
Falk og Michael Kosfeld («The
Hidden Costs of Control»,
publisert i American Econ-
omic Review i 2006), viser at
hvis man kontrollerer ansatte
ved å begrense deres mulig-
heter til å være late, ja så gjør
de heller ikke mer enn
nødvendig. Kontroll og over-
våkning signaliserer mistillit,
og det i sin tur hemmer moti-
vasjon og innsats. Da er det
bedre å gi ansatte frihet, og
heller la arbeidsgiver belønne
ekstra innsats og gode presta-
sjoner. 

Prinsippet er enkelt: Hvis 
arbeidstagers betalingsvilje for

mer fleksibilitet er større enn 
arbeidsgivers betalingsvilje for 
mer kontroll, så gi fleksibilitet.  

Så til striden mellom KS og
Utdanningsforbundet: Det er 
lett å forstå lærernes vrede. Med 
unntak av de timene de skal stå i 
klasserommet, har de i dag stor 
frihet til å gjøre jobben når de vil 
hvor de vil. Dette er et gode de 
verdsetter høyt og benytter seg 

av. Utspillet til KS truer denne 
friheten. Det ønsker bedre 
kontroll over lærernes 
arbeidstid. Flere arbeidsuker og 
fast kontortid ved skolen. 

Riktignok fastholder KS at
dets mål er mer frihet til skole-
ledelsen, slik at den enkelte 
kommune eller rektor selv kan 
bestemme lærernes arbeidstid. 
Men lærerne ser skriften på 

veggen. Dette er og blir et skritt
i retning av mer kontroll, og
mindre fleksibilitet for den
enkelte lærer.

KS bør derfor starte i den
andre enden. La arbeidstide
ligge. Gi frihet, men krev 
større lokalt handlingsrom 
lønnsdannelsen. La de gode
lærerne bli belønnet, og
utstyr i tillegg skoleledelsen
med tilstrekkelige incentive
og muligheter til å tiltrekke
seg de beste. Med fleksibel
arbeidstid og riktige incenti
vil lærerne selv tilpasse seg 
som tjener skolen best.

Utdanningsforbundet vil ha 
maksimal frihet og minimal
sammenheng mellom innsats
og lønn, unntaket som
bekrefter regelen. Det går ikke
i lengden, og KS kan bruke
muligheten som ligger i den
(sannsynligvis) tapte kampen
om lærernes arbeidstid til å 
jobbe for en fornyelse av 
lønns- og rekrutteringspoli-
tikken.     

Ola Kvaløy, Professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
Universitetet i Stavanger og 
NHH. 
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Men lærerne ser 
skriften på veg-

gen. Dette er og blir et 
skritt i retning av mer 
kontroll, og mindre 
fleksibilitet for den 
enkelte lærer

Kontroll eller gulrot
Kommunenes Sentralforbund (KS) vil ha bedre kontroll over lærernes arbeidstid. 

Det begynner i feil ende.

ANDRE ENDEN. Med flek-
sibel arbeidstid og riktig
incentiver vil lærerne selv
tilpasse det som tjener skolen
best, skriver artikkelforfat-
teren. Foto: Aleksander Nordahl
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D
e siste månedene har 

aviser i Storbritannia som 

The Guardian og Financial 

Times kastet lys på veksten av 

akademikere, næringslivsledere, 

journalister og spesielt studenter 

i landet som krever reform av 

samfunnsøkonomifaget. 

Studentorganisasjoner ved 

London School of Economics, 

University College London, 

University of Manchester og 

University of Cambridge – mitt 

eget universitet – har blitt 

grunnlagt for å fremme en mer 

pluralistisk tilnærming i under-

visningen. Studentene er gene-

relt misfornøyd med overvekten 

av matematiske modeller som 

ikke tar utgangspunkt i virkelig-

heten og mangelen på kritisk 

evaevaluering og diskusjon av 

økonomisk teori. Studenter 

innrømmer at de er flaue når de 

ikke kan forklare familie og 

venner hva som forårsaket 

finanskrisen.

Misnøyen deles av journa-

lister og akademikere. Martin 

Wolf, økonomisk redaktør i 

Financial Times, forteller at det 

økte fokuset på matematikk – 

og dermed abstraksjon – av 

faget som har tatt sted de siste 

40 årene var ment for å gi profe-

sjonen høyere intellektuell 

status og kredibilitet som en 

ig» vitenskap. Det h

«ordentlig» vitenskap. Det h

blitt oppnådd, men med den 

uheldige konsekvens at en rekke 

innflytelsesrike samfunnstopper 

har en forenklet oppfatning av 

hvordan verden fungerer. 

Ha-Joon Chang, en av de siste 

akademikerne på økonomifa-

kultet i Cambridge som holder 

fast på den pluralistiske tradi-

sjonen, støtter studentorganisa-

sjonene. «Få studenter vet hva 

som skjer i Kina og hvordan 

landet påvirker den globale 

økonomien. Verre enn det, jeg 

har møtt på studenter som ikke 

engang har hørt om Keynes.» 

Den 4. november ifjor møttes 

professorer, studenter, journa-

lister og regjeringsrepresen-

tanter i Finansdepartementet i 

London for å diskutere hvordan 

økonomifagets rykte skal gjen-

vinnes. Møtet ble ledet av tanke-

smien Institute of New Econ-

omic Thinking, som mottar 

finansiell støtte av b ant annet 
v blant annet 
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januar går styreformannen i 

IIforetaket Trustbuddy, Eivind I I
Jørundland, til angrep på 

norske myndigheter, og da 

spesielt Finanstilsynet, fordi 

han mener vi bremser nyska-

ping når vi stopper virksom-

heten til Trustbuddy i Norge.

Finanstilsynet har, i samar-

beid med Forbrukerombudet, 

arbeidet for å stoppe virksom-

heten til Trustbuddy fordi fore-

taket ikke følger norsk lov. 

Trustbuddy har ingen tillatelser 

til å drive virksomhet i Norge og 

heller ingen tillatelser i andre 

land som gir rett til å drive slik 

virksomhet her. Trustbuddy har 

heller aldri søkt om tillatelse til 

å drive virksomhet i Norge. 

Dette er derfor ikke et spørsmål 

om å hindre nyetableringer eller 

innovasjon.

Det har vært uenighet mellom 

foretaket og tilsynet om hvilke 

tillatelser som er påkrevd. Det 

som imidlertid er klart er at 

virksomheten krever tillatelse 

fra myndighetene. Alle foretak 

som driver næringsvirksomhet 

som innebærer mottak og 

formidling av andres penger må 

ha myndighetenes tillatelse. 

Dette er viktig og nødvendig 

forbrukerbeskyttelse. Dette er 

heller ikke særnorske regler. 

Norge følger på dette området 

EUs reguleringer. 

Hvis Trustbuddy hadde hatt 

bankkonsesjon i Sverige, som 

styreformannen synes å mene, 

ville foretaket også kunne drive 

grensekryssende virksomhet 

inn i Norge. Det kreves kun en 

melding til svenske myndig-

heter som formidles videre til 

norske myndigheter. Finanstil-

synet har imidlertid aldri 

mottatt en slik melding. 

Svenske myndigheter opplyser 

derimot at Trustbuddy så langt 

ikke har bankkonsesjon i 

Sverige. Dette er bakgrunnen 

for vårt forbud mot markedsfø-

ring i Norge. 

Internasjonalt økes nå 

kravene til kapital for bankenes 

utlån. Finanskrisen viser at 

solide banker er avgjørende 

både for stabiliteten i det finan-

sielle system og for den enkelte 

bruker av finansielle tjenester. 

God soliditet og godt tilsyn er 

viktig for at bankene skal kunne 

yte de tjenestene kundene 

krever, og ikke minst viktig for 

forbrukeren når han søker boli-

glån, når bankinnskuddet skal 

tas ut, når han skal få forsi-

kringsoppgjøret og når 

pensjonen skal utbetales mv.

Trustbuddy har påklaget tilsy-

nets vedtak om stopp i 

markedsføringen til Finansde-

partementet. Dette gjelder 

imidlertid hva som skal regnes 

som markedsføring og ikke om 

foretaket kan drive markedsfø-

ring. 

 Forbrukerkoordinator i 

Finanstilsynet Anders Nikolay 

Kvam

Trustbuddy  

og norske  

myndigheter

DN meldte 27. januar at 

olje- og energimi-

nister Tord Lien 

vurderer å reversere de 

rødgrønnes forsiktige økning av 

den såkalte oljeskatten. Ifølge 

Finansdepartementet er 

effekten av de rødgrønnes skat-

teendring at oljeindustrien må 

betale 12 prosent av egne inves-

teringskostnader, mot ni 

prosent tidligere. Dette har 

mange fordeler.

Oljeindustrien i Norge er i 

dag på vei inn i mer og mer 

marginale felt. Dermed er den 

økonomiske risikoen økende. 

Da er samfunnet best tjent med 

at oljeselskapene bærer mer av 

en sel
risikoen selelv. Da v

elv. Da vil de gjøre 

mermer
urderinger av 
urderinger av 

hvor det er verdt å investere og 

ikke. Jo mer risiko staten – det 

vil si skattebetalerne – tar på 

seg, jo større sjanser vil selska-

pene ta.  

Det er også svært høy akti-

vitet på sokkelen nå. Konse-

kvensen er at fastlandsindus-

trien, som vi skal leve av etter 

oljealderen, sliter med høye 

kostnader og får vansker med å 

finne kvalifisert arbeidskraft. 

De senere årene har vi sett 

alvorlige kostnadsoverskridelser 

på sokkelen. Det er vanskelig ikke 

å se disse i sammenheng med 

incentivene vi gir oljenæringen. 

Lien er riktignok olje- og 

energiminister, men felles-

skapet Norge er best tjent med 

at han ikke lar oljeindustrien få 

alt den peker på.

der f

 Janne Stene, Leder for 

Bellonas klima- og
Bellonas klima- og rgiarbei

ergiarbeid

Ligg unna skatten!
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Telenor har fått lisens i et land på vei ut av 52 års 

diktatur. Selskapet kommer utvilsomt til å gjøre det 

svært bra, men må også gjøre det rette, skriver Audun 

Aagre, daglig leder i Den norske Burmakomité.

Hva nå, Telenor?

T
elenor og Ooredoo er de 

første utenlandske teleo-

peratørene som har 

innpass i det burmesiske 

markedet. Det er historisk, og 

Telenor har gode forutsetninger 

til å gjøre det bra. Hvorfor vil 

selskapet lykkes? Først og 

fremst fordi bedre mobilnett er 

ønsket av alle. Mobildekningen 

er skral, ikke minst i rurale og 

etniske delstater, som knapt har 

tilgang til nett. Telenor har valgt 

å begynne med 2G, som er billi-

gere å bygge ut, kan gi lavere 

priser og gi et stort volum med 

kunder. Dette kan intet mindre 

enn revolusjonere mobilbruk i 

rurale og etniske områder. 

Risikoen er samtidig betydelig. 

Telenors signering gir legitimitet 

til en regjering som ikke er folke-

valgt. De som styrer landet er en 

forlengelse av diktaturet, like 

mye som et startpunkt for demo-

kratiet. Burma er et land preget 

av korrupsjon, landkonfiske-

ringer, utbytting av naturres-

surser og uavklarte våpenhviler. 

I tillegg er mange av landets 

ledere ansvarlige for betydelige 

overgrep. 

Er det da etisk riktig å inves-

tere i Burma? For Telenors del er 

svaret fra våre samarbeidspart-

nere entydig. De positive sidene 

overgår de negative. Telekom er 

trolig den minst kontroversielle 

sektoren å investere i, både fordi 

internasjonale aktører er sterk 

ønsket, men også fordi man ikke 

berører naturressurser som i stor 

grad er lokalisert i de etniske 

delstatene.

Likevel: Det er en overhen-

gende fare for å gå seg vill i en 

kompleks lokal kontekst. Det er 

tilgiv
e så lenge

lig å bomme så lenge man 

har gjort et godt forarbeid, men å 

basere seg på vestlige konsu-

lenter som flys inn for å skrive 

rapporter (eller forsikringer som 

de kaller det) har begrenset verdi. 

For å gjøre det rette må man 

forstå den lokale konteksten, 

ikke bare gjennom møter i 

prangende departementsbygg i 

Naypyitaw og konsulenthu-

senes leiesoldater, men 

gjennom en kontinuerlig 

dialog med beslutningstagere 

og lokalbefolkningen i områ-

dene man skal bygge ut. Man 

blir hva man spiser, og 

meninger formes av hvem man 

snakker med. For Telenor er 

det avgjørende å snakke mer 

med dem som representerer 

kundene enn med regulatoren. 

 Unngå eiendomskonflikter

Militært beslag av eiendom er et 

svært utstrakt problem, spesielt 

i de etniske delstatene. Fotav-

trykket til en mobilmast er lite, 

og en bagatell å regne i forhold 

til pågående prosjekter i de 

ressursrike delstatene, men 

stort nok til å gi alvorlige 

omdømmeutfordringer om man 

bommer. 

Sett en etisk standard

En suksessfaktor vil være å 

bevise at man kan vinne et 

marked med gode arbeidsfor-

hold, anstendige lønninger og 

lite hierarki. Kina har totalt 

dominert internasjonale inves-

teringer i Burma, i tett samar-

beid med regimet, på bekost-

ingning av lokalbefolkningen.

Korrupsjon gjennomsyrer alle 
en

maktledd i dette landet, og er en

årsak til at mange internasjo-

nale selskaper er avventende. 

Telenor har en unik mulighet til 

å gå foran her.

 Tenk ansvarlighet

Burmesiske myndigheter vil 

åpenbart kreve innsyn i tale- og

datatrafikk. Det kan være legi-

time grunner til innsyn, men 

Telenor bør følge nøye med for å 

unngå at informasjonen ikke 

brukes til systematisk politisk 

overvåkning. Det bør være en 

form for åpenhet om prose-

dyrer, og logging av antall krav 

om innsyn i året, slik at burme-

siske organisasjoner selv har 

mulighet til å følge utviklingen. 

Smart HR

Burma er et land med 135 

etniske grupper, hvor en av de 

største utfordringene ligger i å 

skape fred og forsoning. I dette 

ligger det en utfordring og en 

stor mulighet. Klarer man å 

bygge gode team på tvers av 

etnisitet og religion, er dette 

både et viktig signal, og en 

forretningsmessig fordel. Å 

kjøre inn et rent burmesisk 

team til en etnisk delstat er ikke 

den beste måten å vinne 

kunders tillit
 lokalt. 

Ansvarlig business er god 

business, ikke minst når man er

avhengig av kunder. Telenor er

avhengig av et stort volum for å 

lykkes, og er den første til å tape 

på omdømmetap lokalt. Tilba-

kemeldingen vi har fått er at 

Telenor i forberedelsene har 

vært gode til å lytte til mange 

ulike kilder. Vi forventer at 
kus 

Telenor har et enda større fokus 

på ansvarlighet og dialog nå 

som lisensen er dratt i land. Det 

er nå det er alvor. 

e, daglig lede

 Audun Aagre, daglig leder i 

ke Bu
n norske Bu
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Økonomifaget må igjen bli en profesjon der filosofi, 

politikk og historie står sentralt, skriver Jostein Løhr 

Hauge, PhD-stipendiat ved University of Cambridge.
Økonomifag i krise
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George Soros og den tidligere 

amerikanske sentralbanksjefen 

Paul Volcker. Det ble uttrykt 

bred enighet på to punkter: 

 Finanskrisen er et bevis på 

utdaterte økonomiske teorier.

 Økonomistudenter må bli 

mer uavhengige tenkere og 

kommunikatorer og få mer 

undervisning som tar utgangs-

punkt i «real world examples».

Hendelsene jeg har vært vitne 

til og møtene jeg har vært del av 

her i Cambridge gir gjenklang 

fra tiden jeg studerte samfunns-

økonomi på NTNU. Vi var en 

rekke studenter som uttrykte 

misnøye til instituttet om 

p
mangelen på diskusjon og 

anveanve
v dv det vi leste om i

avisen og så på nyhetene. Svaret 

vi fikk: «Vår oppgave er å gi 

dere et analytisk rammeverk, 

dere har resten av livet på å 

lære om aktuelle hendelser». 

En gang for ikke så veldig 

lenge siden var økonomifaget 

en profesjon der elementer fra 

filosofi, politikk og historie sto 

sentralt. Hverken Adam Smith, 

Karl Marx eller John M. Keynes 

ville kjent seg igjen i den ensi-

dige algebraiske fremstillingen 

av virkeligheten som faget 

postulerer i dag. 

Bevegelsen jeg er involvert i 

her, Cambridge Society for 

Economic Pluralism, er en av 

mange studentorganisasjoner i 

Storbritannia som nå jobber 

hardt for å endre pensumet i 

retning slik grunnleggerne av 

faget hadde forestilt se
g. Av 

erfaring vet jeg at mange 

studenter hjemme i Norge 

ønsker det samme, og oppfor-

drer dere til å fremme krav om 

endring til deres respektive 

institutter. 

 Jostein Løhr Hauge, PhD 

stipendiat, University of 

Cambridge
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Hverken Adam 

Smith, Karl Marx 

eller John M. Keynes 

ville kjent seg igjen i 

den ensidige algebra-

iske fremstillingen av 

virkelighetenVIL ENDRE 

PENSUMET. 

Jostein Løhr 

Hauge.

ANSVARLIG 

BUSINESS. For 

å gjøre det rette 

må man forstå 

den lokale kon-

teksten, skriver 

Audun Aagre.

 MISNØYE. Studenter 

innrømmer at de er flaue når 

de ikke kan forklare familie 

og venner hva som forår-

saket finanskrisen, skriver 

Jostein Løhr Hauge som er 

PhD stipendiat på University 

of Cambridge (bilde). Foto: 

Graeme Robertson, Getty 

Images/NTB Scanpix

 HISTORISK. Telenor var 

en av de to første uten-

landske teleoperatørene 

som har fått innpass i Burma 

hvor mindre enn ti prosent av 

befolkningen har tilgang til 

en telefon. Her en buddhis-

tisk munk utenfor Yangon. 

Foto: Ye Aung Thu, AFP/NTB 

Scanpix
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