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Det er mange gode grunner
til å juble over kvinnenes 
marsj inni arbeidslivet.

Det kan derfor virke provose-
rende når vi spør hvordan det
har påvirket barna. Likevel 
skylder vi barna våre å stille
dette spørsmålet, og det er aktu-
alisert i dagens deltidsdebatt. 

I vinter har vi hørt både 
arbeidsminister Anniken Huit-
feldt og barne-, likestillings- og 
inkluderingsminister Inga 
Marthe Torkildsen understreke 
viktigheten av at kvinner jobber 
fulltid. Dette til tross for at de
ikke vet om det vi tilbyr barna,
når mor jobber fulltid, er godt 
nok til å erstatte mor. For skole-
barn innebærer foreldrenes full-
tidsjobb ofte lange ettermid-
dager på skolefritidsordning,
eller – for de litt større – å være 
hjemme noen timer alene før
far og mor kommer hjem fra 
jobb.

Er dette like bra for barnet 
som å ha mor hjemme?

Sammen med Torbjørn Hæge-
land i Statistisk sentralbyrå og 
Eric Bettinger ved Stanford 
University har jeg forsket på 
hvordan mors arbeid påvirker 
barn i skolealder. Studien heter 
«Home with Mom: The Effects of 
Stay-at-Home Parents on 
Children’s Long-Run Educational 
Outcomes», er finansiert av 
Norges forskningsråd og er nylig
blitt akseptert for publikasjon i 
Journal of Labor Economics.

Resultatene våre er oppsikts-
vekkende. De tyder på at det vi
tilbyr barna når både mor og far 
jobber fulltid, ikke er godt nok 
til å erstatte mor.

Det ideelle for å studere en 
årsakssammenheng mellom
mors arbeidsdeltakelse og 
barnets utvikling er å gjøre et
eksperiment, hvor familier helt 
vilkårlig blir delt inn i to 
grupper: en hvor mor jobber og 

en hvor mor ikke jobber. Da kan
man enkelt lære om hvordan
mors arbeidsdeltakelse påvirker 
barna ved å sammenligne
barnas utvikling i de to forskjel-
lige gruppene.

Et slikt eksperiment er 
opplagt ikke gjennomførbart,
men innføringen av kontant-
støtten gir oss noe som ligner på 
et eksperiment. Kontantstøtten 
gjorde nemlig at mange mødre 
valgte å være hjemme med ett- 
eller toåringen i stedet for jobbe
ute. Slik fikk mange skolebarn
med et yngre søsken hjemme-
værende mor som følge av 
kontantstøtten, mens skolebarn
uten søsken i kontantstøttealder
hadde foreldre som jobbet som
før.

Vår studie benytter data fra 
Statistisk sentralbyrå og
sammenligner forskjellen i
skolekarakterer i tiende klasse
mellom alle skolebarn som 
hadde yngre søsken i kontant-
støttealder (da de selv var 
mellom syv og elleve år) og alle
skolebarn i samme alder uten
søsken i kontantstøttealder; før 
og etter innføring av kontant-
støtten. Dette kalles en 
forskjeller-i-forskjeller metode. 

Resultatene viser at barn med 

yngre søsken i kontantstøtte-
alder i gjennomsnitt gjorde det 
noe bedre på skolen etter innfø-
ringen av kontantstøtten. Våre
funn tyder på at dette i stor
grad kan tilskrives de barna 
hvor kontantstøtten førte til at
mødrene valgte å bli hjemme.

Skolebarna som fikk hjemme-
værende mor på grunn av innfø-
ringen av kontantstøtten, gjorde 
det nemlig betydelig mye bedre
på skolen.

Huitfeldt og Torkildsen har

gode argumenter for mors full-
tidsarbeid. Det handler både om 
likestilling og at vi trenger mors 
fulltidsarbeid for å møte utfor-
dringene som følger av en raskt 
voksende andel eldre i befolk-
ningen. Problemet er at de sier 
lite om hvordan skolebarna skal 
ivaretas på ettermiddagen når
både mor og far jobber fulltid.

Vår studie er viktig i deltids-
debatten fordi den tyder på at
det vi tilbyr skolebarna når mor 
jobber fulltid, ikke er godt nok 
til å erstatte mor. I dag jobber
40 prosent av kvinnene deltid.
Slik har det vært en stund og
det kan se ut som om kvin-
nenes marsj inn i arbeidslivet
har stoppet opp.

Kanskje mor velger deltid
nettopp fordi hun føler at
barna trenger henne hjemme
på ettermiddagen.

For kvinnens egen skyld og
for velferdsstatens behov for
arbeidskraft er det viktig at 
kvinnenes marsj inn i arbeids-
livet fortsetter fra deltid til
fulltid. Vår studie tyder på at
det er en årsak til at marsjen
har stoppet opp. Dersom vi vil 
at den skal fortsette, må vi
gjøre noe med hvordan skole-
barna blir ivaretatt på etter-
middagen.

Hva kan være godt nok til å 
erstatte mor?

Far er nok god nok, men det
hjelper ikke på arbeidsstyrken 
at far går ned i deltid for at mor 
skal kunne jobbe mer. Men 
kanskje en skole som gir barnet 
læring, fysisk aktivitet, sunn 
mat, hvile og lek, helt til mor og
far kommer hjem?

Dersom samfunnet ønsker at
mor skal jobbe fulltid, kan
heldagsskolen være løsningen.

�  Mari Rege, professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
Universitetet i Stavanger, ESOP 
ved Universitetet i Oslo
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Skolebarna som 
fi kk hjemmevæ-

rende mor på grunn
av kontantstøtten, 
gjorde det mye bedre 
på skolen

Kontantstøtte ga karakterhopp
Kontantstøtten gjorde at flere mødre ble hjemmeværende. Vår forskning tyder på at det 

førte til bedre skolekarakterer for kontantstøttebarnas eldre søsken.

�  HVA FÅR BARNA ISTE-
DEN? Den rødgrønne regjerin-
gen vil at begge foreldre skal
jobbe fulltid, men er alternati-
vet til en hjemmeværende mor
godt nok? 
Foto: Francois Destoc, Colorbox
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kan vi trekke frem UK Bribery 

Act («UKBA»). 

UKBA inneholder svært 

strenge korrupsjonsbestem-

melser. Det britiske justisdepar-

tementet har samtidig definert 

tiltak og forholdsregler som 

belønner de selskap som tar 

compliance-arbeid på alvor. 

Økokrim har i den senere 

tiden også gått lenger enn tidli-

gere i å formulere hva som 

forventes av norske selskaper 

for å forebygge korrupsjon.

Dette er etter vår oppfatning 

en riktig vei å gå. Det skaper 

respekt for regelverket og 

grunnlag for fruktbart samar-

beid mellom næringsliv og 

myndigheter. 

Overtredelsesgebyret NCC er 

ilagt er flere titalls ganger 

høyere enn det som vanligvis 

ilegges i henhold til bestem-

melsen om foretaksstraff. Det er 

altså tale om en reaksjon som 

kan få store økonomiske konse-

kvenser for norske selskaper.

Overtredelse av ethvert regel-

verk skal ha en følbar virkning. 

Men innen den frihet myndig-

heter og domstoler har, bør 

straffeutmåling først og fremst 

stimulere bedrifter til å innføre 

programmer som hindrer 

ledelse og ansatte i å begå ulov-

ligheter. 

I denne saken er vi dypt 

uenige med Konkurransetil-

synet. Det kan ikke være slik at 

det enkelte myndighetsorgan 

kan utmåle bøter ut fra en 

vurdering av sitt eget regelverks 

betydning. Vi kan dessuten ikke 

ha et vilkårlig bøtesystem som 

kan føre til at selskaper med 

svakere økonomi enn NCC – 

med en illojal medarbeider i 

sine rekker – blir veltet over-

ende. Derfor tar vi saken til 

retten.

�  Michael Malm, administre-

rende direktør, NCC Roads AS

som Mjølhus feilaktig beskriver 

som farlig. Det er en kraftig 

forenkling, og unyansert. En 

CDS på norske stat er en trygg 

plassering, mens en CDS i et 

økonomisk anstrengt selskap er 

risikabelt. Det er hva CDS-en er 

eksponert mot som styrer risi-

koen.

Mjølhus skriver at rentebevi-

sene er omsettelige i så små 

beløp som 10.000 kroner og 

videre at kredittrisik
o bør spres 

på flere selskaper. Diversifise-

ring er avgjørende, og det er 

derfor vi tilbyr rentebevis i så 

små poster. Det gir hver og en 

mulighet til å være sin egen 

renteforvalter, og det gir 

mulighet for diversifisering 

også for mindre porteføljer. 

Samtidig løser rentebevis to 

problemer med obligasjonsmar-

kedet: store handelsposter og 

dårlig likviditet.

�  Petter Hermansen, leder for 

investeringsprodukter i Nordea 

Markets Norge
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Hvor mange au pairer må 

utsettes for overgrep før Regjeringen 

har evaluert seg ferdig, skriver Lene 

Løvdal i Jurk.

Ingen rettigheter  

for au pairer

R
egjeringen sier de skal 

innføre karantene for 

vertsfamilier som bryter 

reglene og evaluere au pair-

ordningen om noen år. 

Ordningen ble evaluert i 

Norge i 2009 av Cecilie Øien 

ved Fafo og av EU i 2011. 

Regjeringen har kun i 

begrenset grad fulgt anbefalin-

gene i evalueringene.

Nå vil de evaluere igjen, på 

tross av at ordningen gang på 

gang er dokumentert å under-

bygge kvinnelige migranters 

sårbarhet for utnyttelse og 

engang tatt med at ordningen 

er sosial dumping satt i system 

og gjort lovlig.

Juridisk rådgivning for 

kvinner (Jurk) har hjulpet over 

100 au pairer med deres saker 

de siste to årene, og kartlagt 

deres formelle og reelle rettig-

heter i en rapport som ble 

utgitt høsten 2012. Det vi så i 

Brennpunkt 23. april er ikke 

enkelthendelser, det er resul-

tater av ordningens utforming.

Anti-Slavery Internationals 

forskningsoversikt over hva 

utnyttelse og menneskehandel

er sammenfallende med grunn

premissene i au pair-

ordningen: Å være innvandre

kvinne, bo på arbeidsplassen

arbeide med omsorgsoppgav

og husarbeid – og at opphol

tillatelsen avhenger av arbe

kontrakten.

Legg til fattigdom og øko

misk avhengighet, som gjeld

de ca. 90 prosentene av au 

pairene som kommer fra Filip-

pinene, og avmakten er grundig 

etablert. 

Regjeringen bidrar ytterligere 

til å sikre au pairenes nærmest 

totale mangel på rettssikkerhet 

ved å fornekte at så godt som 

alle au pairer i realiteten er å 

regne som arbeidstagere. Dette 

gjør at au pairer som presses til 

å jobbe for mye, ikke kan kreve 

lønn for det de har måttet jobbe 

utover 30 timer – i alle fall ikke 

uten å miste oppholdstilla-

telsen. Ved ulovlig avskjed 

mister de både jobb og bolig på 

dagen, og fort også oppholdstil-

latelsen – uten de muligheter 

andre arbeidstagere har til drøf-ff

tingsmøter og advokatrådgiv-

ning.

Går hun til sak, må hun 

betale alt selv, og risikerer å bli 

idømt vertsfamiliens omkost-

ninger.

Regjeringen vil sikre at 

ordningen skal fungere som 

kulturutveksling. Da burde de 

fulgt anbefalingene i rapportene 

fra Fafo og EU om å kutte i 

mengden arbeid au pairen skal 

utføre og lage andre ordninger.

Eneste mulighet til å sikre au 

pairenes rettssikkerhet er å 

avskaffe ordningen og starte på 

nytt, slik Cecilie Øien foreslo: 

En ungdomsutvekslingsordning 

hvor du kan være her i to år og 

jobbe, studere, bo i vertsfamilie 

hvis du vil, jobbe for vertsfami-

lien hvis du vil – og ha arbeid-

stagerrettigheter på linje med 

alle andre.

�  Lene Løvdal, prosjekt-

ansvarlig ved Jurk – Juridisk 

rådgivning for kvinner
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Au pairer
KREVER HAND-

LING.  Lene 

Løvdal, Jurk.

so
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Arbeidsliv

Arb eids liv

straff

de skal kode sakene

mener at kvinnene bare kan 

forlate landet. 

Når anmeldelsen er levert, tar 

det ofte lang tid før sakene blir 

etterforsket – hvis de i det hele 

tatt bl etterfors
purrer 

også at de

det er umulig eller sler sigig
værværss

vanskelig å komme
ig å kommeVi har ingen 

dom om tvangs-

arbeid og au pairer. 
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� 23. april: Else Leona McClimans: 

«Ukulturutveksling»

� 24. april: Gro Wildhagen og Gun-

hild Vehusheia: «Uavklart om au pairer»
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«Må v
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Oslo må gripe sjansen

Unyansert om rentebevis

S
tian Berger Røsland, Eirik 

Lae Solberg og Nikolai 

Astrup frå Høgre meiner vi 

feilinformerer om den statlege 

satsinga på Oslo i Nasjonal 

transportplan. Faktum er at 

regjeringa vil gå inn med bety-

deleg meir pengar enn i dag, 

men med krav til klimavennlege 

løysingar.

Vi vil lage nye heilskaplege 

bymiljøavtaler og set av 26 milli-

ardar kroner i tiårsperioden som 

storbyene må konkurrere om. Dei 

som har dei beste og mest miljø-

vennlige planene, får pengar 

først. 

Gjennom desse avtalene kan 

staten være med og finansiere 

viktig nasjonal infrastruktur som 

T-bane i Oslo, bybane i Bergen og 

høykvalitets busstilbud i Trond-

heim og Stavanger. 

Regjeringen vil at Oslopakke 3 

skal inn i det nye avtalesystemet 

for å utløyse meir pengar enn i 

dag. Dette må oslopolitikarane 

selve ta initiativ til.

Regjeringen legg til grunn den 

reviderte avtalen for Oslopakke 3 

som er vedteke lokalt. Denne har 

ei økonomisk ramme på rundt 75 

milliardar kroner i eit 20-års 

perspektiv. I til
legg kjem statens 

store jernbanesatsing i Oslo-

mrådet. Totalt sett utgjer 

ge bidraget i 

transportplan til hinder for 

raskast mogeleg framdrift, tvert 

imot. Problemet er at det per i 

dag ikkje finst planar. Dei er det 

Oslo kommune som må stå for. 

Kor raskt banen kan realiserast, 

er opp til Oslo kommune, men 

staten signaliserer vilje til å være 

med på å ta rekninga.

Det same gjeld ny jernbane-

tunnel og T-banetunnel i Oslo. I 

dag finst det ikkje noko prosjekt å 

løyve pengar til. Alt er på idésta-

diet. Regjeringen er utolmodig og 

vil starte planlegginga av dette 

viktige prosjektet. I samarbeid 

med Oslo og Akershus vil 

Samferdsledepartementet i nær 

framtid gje Jernbaneverket, 

Statens vegvesen og Ruter i 

oppdrag å utarbeide ei konsep-

tvalutgreiing for auka kapasitet 

på all kollektivtrafikk i Oslo-

området. 
miljø-

O
din Forvaltnings Jon 

Mjølhus kritiserte i 

onsdagens DN konkur-

renten Nordeas spareprodukt 

rentebevis. 

Rentebevis er børshandlede 

verdipapirer som har tiltru
kket 

seg mye positiv interesse i 

Sverige og Finland. I Sverige er 

det blitt investert over fem 

milliarder kroner i rentebevis, 

og kredittapene så langt er null. 

Kundene har derimot mottatt 

flere hundre millioner i 

kupongutbetalinger fra disse. 

Rentebevis speiler egenska-

pene til en vanlig selskapsobli-

gasjon. Kredittrisik
oen er, som 

Mjølhus påpeker, summen av 

utsteders kredittrisik
o og det 

selskapet rentebeviset er 

tilknyttet.

For å levere den renteavkast-

ningen Nordea forplikter seg til, 

handler banken såkalte CDS-

kontrakter, et derivatprodukt 

Oforen

24. april til orde for å stanse

utbyggingen av ny E18 vestover 

fra Oslo med den begrunnelse at 

prosjektet går på bekostning av 

syklister og kollektivtrafikken. 

Det er ikke riktig. Selv om endelig 

løsning for prosjektet ikke er 
e

valgt, inneholder alle alternati-

vene for ny vei at det bygges ut 

gjennomgående kollektivfelt og 

sykkeltraseer i begge retninger.

Antallet felt for bilistene vil 

forbli det samme.

I tillegg muliggjør bygging av 

ny E18 at man både i Oslo og 

Akershus kan fortette rundt flere 

knutepunkter. Det sikrer strate-

gisk byutvikling og at kollektiv-

trafikken vil bli det naturlige 

førstevalget når byen vokser.

Ny E18 vestover er en investe-

ring i et godt bymiljø for frem-

tiden.

�  Nikolai Astrup, leder av Oslo 

Høyre
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Med god margin?

Misligholdsrater og kredittmarginer i det internasjonale 

markedet for høyrenteobligasjoner. 
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Ansvar for tik kende bombe?

K
onkurransetilsynet har 

KKgitt NCC norgeshistoriens 

KKstørste gebyr for ulovlig KK
asfaltsamarbeid i Trøndelag. 

Stikk i strid
 med selskapets 

etikk og sine lederes instruks, 

og fullstendig i skjul, har en 

enkeltperson samarbeidet med 

en konkurrent. Er hele 

selskapet da skyldig? 

Konkurransetilsynet vil 

straffe NCC. Gebyret på 140 

millioner kroner er like stort 

som om hele konsernet, inklu-

dert konsernledelse og styre, var 

involvert.

Konkurransetilsynets konklu-

sjon gavner hverken samfunnet 

eller norske bedrifters arbeid 

med etikk og kultur. Vi har 

derfor valgt å bringe saken inn 

for retten for å få svar på «hva 

skulle vi som selskap gjort 

annerledes». 

På 90-tallet var ulovlig samar-

beid et problem i den nordiske 

asfaltbransjen. NCCs svenske 

virksomhet måtte også tåle 

rettssaker og bøter.

NCC-ledelsen innførte på 

begynnelsen av 2000-tallet 

svært omfattende programmer 

for å forhindre ulovlig samar-

beid og annen uetisk adferd. Vi 

etablerte samtidig et nulltole-

ranseprinsipp. 

På tidspunktene bruddene i 

Trøndelag fant sted, hadde NCC 

gode, gjennomtenkte og anven-

delige kjøreregler for hele orga-

nisasjonen. Reglene var foran-

kret i selskapets øverste ledelse, 

og omfattet samtlige ansatte. 

Ledere og medarbeidere fikk 

jevnlig opplæring og alle ledere 

måtte signere en «compliance-

erklæring» hvor de bekrefter at 

de er gjort kjent med konkur-

ranselovens bestemmelser, og 

lover å avholde seg fra enhver 

form for prissamarbeid. 

Få, om noen, nordiske 

selskaper har det siste tiåret 

gjort mer for å forhindre brudd 

på konkurranselovene enn NCC. 

NCCs norske asfaltvirksomhet 

ble etablert i 2001 og saken fra 

Trøndelag er det første og 

eneste tilfellet av ulovligheter 

som er påvist i denne.

Tross strenge kontrollmeka-

nismer klarte en utro tjener – 

helt bevisst – å lure NCC, både 

sine ledere i Norge og sine 

kolleger i Trøndelag. Ikke for å 

tjene penger til seg selv eller

NCC. Vedkommende har forklart 

at det ble gjort i frykt for at hans 

ansatte skulle miste jobben om 

oppdragene svingte for mye. 

Vi kunne ikke vite at vi hadde 

en tikkende bombe i selskapet. 

Hvor langt skal selskapets 

ansvar da strekke seg?

Erstatningsansvar og straffan-

svar håndteres ulikt. Hvis det 

ulovlige samarbeidet i Trøn-

delag har påført kunder ekstra 

kostnader, gjør vi opp for oss. 

Slikt erstatningsansvar er dess-

uten trygt nedfelt i juridisk 

praksis.

Et selskaps straffansvar for en 

utro tjener er mindre åpenbart, 

så lenge selskapet har gjort det 

som står i dets makt for å 

forhindre det. Vi har et ansvar 

for våre ansatte, men hva kunne 

vi gjort annerledes i dette 

tilfellet?

Konkurransetilsynet legger i 

sitt vedtak til grunn at det er få 

begrensninger på deres frihet til 

å definere gebyrnivået i den 

enkelte sak. Det sies rett ut at 

deres arbeid vil effektiviseres 

om ingen på forhånd kan vite 

hvor streng reaksjonen vil bli. 

Konkurransetilsynet tar ikke 

hensyn til selskapets vilje og 

evne til å innrette seg etter 

regelverket. 

Betydningen av foretakets 

retningslinjer, instrukser, 

opplæring, kontroll eller andre 

tiltak er belyst i internasjonal 

lovgivning, særlig da i relasjon 

til korrupsjon. Som eksempel 
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Konkurranse-

tilsynet tar ikke 

hensyn til selskapets 

vilje og evne til å  

innrette seg etter  

regelverket

�  TIL MOTANGREP. Konkur-

ransetilsynets konklusjon 

gavner hverken samfunnet eller 

norske bedrifters arbeid med 

etikk og kultur, skriver adminis-

trerende direktør Michael 

Malm. Foto: Øyvind Elvsborg

Hvor langt skal en bedrifts 

ansvar strekke seg? Vi kunne ikke 

vite at vi hadde en tikkende bombe i 

selskapet, skriver administrerende 

direktør Michael Malm i NCC 

Roads.

NEI TIL 

STRAFF. 

Michael Malm

DEBATT4
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MARI REGE

FREDAGSKRONIKKEN

KAREN HELENE
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MARI
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SIMEN 
MARKUSSEN

OLA 
KVALØY

KJETIL
STORESLETTEN


