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Jeg er på forskningsopphold
i USA. Barna har begynt på 
offentlig skole. På første

foreldremøte forteller rektor oss
at en offentlig skole ikke
nødvendigvis er en bra skole:
Dersom en offentlig skole skal
være en bra skole, må forel-
drene bidra. Deretter ber han
oss både om pengegaver og
frivillig arbeid på skolen.

Vi ante ikke hva som ventet
oss. Hver uke får vi epost fra 
hver av lærerne til våre tre
barn: Hvem kan hjelpe til på 
biblioteket, på datarommet, på 
mattestasjonen, på lesesta-
sjonen, og så videre. Frivillig
arbeid har lenge vært viktig i
den amerikanske skolen. Etter
at den offentlige skolen i Cali-
fornia de siste årene har fått
stadig strammere budsjett, har
presset på foreldrene økt ytterli-
gere. Lærerassistenter er blitt
erstattet av frivillige foreldre.

Men foreldrenes tid er ikke
gratis, selv om vi ikke ser kost-
naden på skolebudsjettet. Fra et
samfunnsøkonomisk ståsted må 
vi regne med alternativkost-
naden av tiden til de frivillige –
mange av dem hadde kanskje
vært mer i betalt arbeid dersom
skolen hadde krevd litt mindre.
I tillegg kommer kostnaden av 
all den dårlige samvittigheten
hos dem som ikke har anled-
ning til å jobbe frivillig på 
skolen midt i arbeidstiden.

Ved første øyekast kan
kontrasten til Norge virke stor,
hvor vi blir oppgitt over at
foreldre må stelle istand jule-
grøt og påskefrokost for barna 
midt i arbeidstiden, men også i
Norge er skolen organisert på 
en måte som gjør at foreldres
tid utnyttes ineffektivt.

Skoledagen i Norge er kort,
undervisning innenfor musikk,
kunst og fysisk aktivitet er svært
begrenset, og leksene er ofte
betydelige. For skolebarn inne-
bærer foreldrenes fulltidsjobb
lange ettermiddager på skolefri-
tidsordning, eller – for de litt
større – å være hjemme alene
inntil far og mor kommer hjem
fra jobb. Når mor og far
kommer hjem, er det om å gjøre

å få spist en middag så fort som 
mulig for å rekke diverse fritids-
aktiviteter – og fritidsaktivite-
tene er ofte mange, for at forel-
drene skal føle at barna får 
tilstrekkelig stimulering 
innenfor estetiske fag og fysisk 
aktivitet. På toppen av dette 
kommer krav om at foreldrene 
følger opp lekser, ofte med 
instruksjonsark fra læreren med 
plass for foreldrenes signatur 
for å bekrefte at jobben er gjort. 

Det er mye positivt knyttet til
frivillighet og fritidsaktiviteter 
etter middag – også til lekser – 
men spørsmålet er om dette 
dominerer for stor del av tiden 
familien har sammen.

Det er på tide med en mer 
effektiv arbeidsdeling. Mange 
familier kunne fått det bedre 
med en heldagsskole som gir 
barna mer læring, fysisk aktivitet 
og estetiske fag. Da ville familien 
fått det mindre hektisk om etter-
middagen med færre aktiviteter 
og mindre lekser, fordi mye av 
dette var unnagjort før mor og 
far kom hjem fra jobb.

Selvsagt skal foreldrene fort-
sette å følge opp barna når de 
kommer hjem, men de vil bruke 
mindre av denne viktige tiden i en 
bil på vei til en aktivitet, på stadig 
å fortelle barnet at det må skynde 
seg, eller på store mengder lekser. 
I stedet kan familien ha en rolig 
middag sammen uten at noen 
skal rekke noe. Det er også tid til å 
svare ordentlig på alle spørsmål 
barnet har, og prate om venner, 
skoledagen og skolearbeidet. Ikke 
minst er det tid til å lese sammen 
med barnet – ikke bare leseleksen 
fra skolen, men også til å kose seg 
med en bok som barn og foreldre 
har valgt sammen.

Det vil koste å utvide skolen 
med to timer hver dag, og det
vil kreve at vi nedprioriterer
andre offentlige goder eller øker
skattene. Samtidig skal vi ikke
se bort fra at heldagsskolen vil
gjøre at flere kvinner vil velge å 
jobbe fulltid fremfor deltid, noe
som vil gi både økt verdiskaping
og mer skatteinntekter.

Heldagsskolen har også viktige 
fordelingsvirkninger. I USA 

lykkes de ressurssterke nabola-
gene i større grad å mobilisere
foreldrene til frivillig innsats, og
dette bidrar til å gi dem betydelig
bedre skoler enn i ressurssvake
nabolag. I Norge ser vi ikke like
store forskjeller mellom skolene,
men forskjellene er betydelige
dersom man ser på den totale
oppfølgingen barn får. Barn fr
ressurssterke familier blir i m
større grad hjulpet med
lekser og fulgt på aktiviteter
som skal stimulere barnas
utvikling. Heldagsskolen vil i
større grad sikre at alle barn
får denne oppfølgingen.

Ofte møter heldagsskolen 
motstand fordi man tror det
innebærer at barna mister
verdifull tid med foreldrene. 
tenker at det er motsatt;
heldagsskolen innebærer en 
mer effektiv arbeidsdeling som
gir foreldrene mer verdifull tid 
med barna.

 Mari Rege, professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
UiS og ESOP ved UiO
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Heldagsskolen
Foreldrenes tid med barna er oppjaget og preget av stress. De skal rekke å gi barna alt

det skolen ikke tilbyr. Det er på tide med en mer effektiv arbeidsdeling.

SKOLE HELE DAGEN. Med 
heldagsskole kan familien ha
en rolig middag sammen uten 
at noen skal rekke noe.  
Foto:  Istockphoto
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Daniel Pink, siden han fakt

erkjenner nødvendigheten av å 

betale ansatte på en måte som 

oppleves som tilstre
kkelig og 

rettferdig.

Det Pink og andre viser til, er 

at effekten av variabel presta-

sjonslønn begrenser seg til et 

sett svært avgrensede oppgaver, 

typisk enkle og lett målbare 

oppgaver. Det er derfor lite nytt 

i funnene fra det eksperimentet 

Kvåløy og kolleger har gjort. Det 

å punche andres data i to timer 

er et godt eksempel på en slik 

oppgave. Og for en slik oppgave 

er det ikke noe indre motivasjon 

å fortrenge. Da vil det vanligvis 

også hjelpe å bidra til mening, i 

tillegg til incentiver.

Når det gjelder forsknings-

litteraturen har Cerasoli med 

flere (Psychological Bulletin, 

2014) nylig publisert en 

 gjennomgang av forskning på 

tett kob

prestasjoner er forbun

lavere indre motivasjon. Incen-

tiver løst koblet til resultater 

eller prestasjoner, som for 

eksempel fastlønn, er derimot 

forbundet med høyere indre 

motivasjon. Denne studien 

omfatter hele 183 uavhengige 

utvalg med tilsammen mer enn 

212.000 respondenter eller 

deltagere, og viser også at indre 

motivasjon henger tett sammen 

med gode prestasjoner – i idrett, 

fysisk aktivitet, skole og 

arbeidsliv. Vi tror også Kvåløy 

vil være enig i at slike funn er 

noe mer robuste enn ett enkelt 

eksperiment.

 Bård Kuvaas og Anders 

Dysvik, professorer ved Institutt 

for ledelse og organisasjon, 

Handelshøyskolen BI
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Utredning først – 

 politikk etterpå

P
er M. Norheim-Martin

Magnus Håkenstad o

Olav Bogen er i DN 1

oktober kritiske til forsvar

minister Ine Eriksen Søre

oppdrag til forsvarssjefen

utarbeidelse av et fagmil

råd. De hevder at forsva

betydelige strukturelle u

ikke løses ved budsjette

2015, og at forsvarspoli

således er «business a

Det første kan vi være

men oppdraget til for

peker ikke mot en fo

fortiden.

Det pålegger ham

gå bredt og radikalt

gi et faglig råd om f

innretning, upåvir

tiske detaljføringe

rammen er gitt på

dag er tverrpoliti

for, med åpning f

økninger. Rådet

grunnlag for en

og det er på det

prosessen at politi

 avklaringer vil kommer inn.

heim-Ma
Norheim-Martinsen, Håken-

stad ogstad og
mener at regje
mener at regje-

ntente

faglige virke

HolmHolm
r i Civitar i Civita
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ForsvaretRegjeringen bør nedsette et bredt forsvarspolitisk utvalg eller en kommisjon for å sikre 

or en kursendring, skriver forskerne Per M. Norheim-Martinsen, Magnus 

DEBATT24

 Forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen 

har fått i oppdrag å legge frem et 

fagmilitært råd innen 1. oktober 2015.

 Ifølge forsvarsminister Ine Eriksen 

Søreide er viktige forutsetninger på det 

sikkerhetspolitiske området betydelig 

endret. I tillegg ser hun fremtidige 

utfordringer knyttet til teknologi, 

investeringer og økonomi.

Tidligere innlegg:

 2. oktober: Nils Holme

 7. oktober: Sverre Diesen
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Pust lettere med 

 fornybar energi

B
ruk av fossile energikilder 

har gjort det mulig for 

byer, befolkninger og 

velstand å vokse. Samtidig har 

det ført til fo
rurensning av luft, 

vann og jord. Hovedproduktet 

av forbrenning av fossile 

brensler er karbondioksid, en 

gass som holder tilbake jordens 

varmestråling slik at jordens 

temperatur øker. For å hindre 

farlig menneskeskapt 

 oppvarming er vi nødt til enten 

å skifte til ikkefossile energi-

kilder eller ta i bruk rense-

teknologier som forhindrer at 

karbondioksid når atmosfæren.

Fossil energi er ikke bare 

hovedårsaken til klimapro-

blemet, men også en betydelig 

kilde til luftforurensning som 

skaper andre miljøproblemer. 

Luftforurensning er ansvarlig 

for like mange dødsfall per år 

som andre verdenskrig: Syv 

millioner per år ifølge Verdens 

helseorganisasjon. Omtrent 

halvparten av disse dødsfallene 

skyldes fossil energi og en tien-

dedel fossile kraftverk. I en ny 

studie undersøker vi hvordan 

det å erstatte vanlig kull- og 

gasskraft med klimavennlige 

alternativer påvirker forurens-

ning av luft, vann og jord som 

er skadelig for mennesker og 

økosystemer.

Produksjon av elektrisitet fra 

fornybare kilder forårsaker lite 

eller ingen utslipp direkte, men 

bygging, vedlikehold og 

 skroting av anlegg slik som 

vindparker krever både 

 materialer, elektrisitet og trans-

port. Dette fører til utslipp, og 

mengden slike utslipp kan 

beregnes med livsløpsanalyse. I 

studien vår har vi gjort livsløps-

analyser for en rekke typer 

kraftverk. Teknologieksperter i 

flere land har bidratt med data 

og vurderinger. Vi har både 

sammenlignet miljøkonsekven-

sene ved å fremstille en enkelt 

kilowattime, og vurdert de 

bale miljøeffek

globale miljøeffektene av en 

gging av he
gging av he n globale 

n globale 

kraftforsyningen. Studien vår 

beregner hvor mye materialer 

som er nødvendig for å produ-

sere kraft. Vi kommer frem til at 

vindkraft og termisk solkraft 

krever opptil ti ganger mer stål 

og sement enn kullkraft og 20 

ganger mer enn gasskraft. 

Solcelleanlegg trenger mye 

kopper til ledninger og alumi-

nium til rammer. Det er ikke 

bare den endelige produksjonen 

av disse materialene som gir 

utslipp, men også utvinningen 

av råvarene, bearbeidingen og 

transporten. Til tross for de 

store mengdene materialer og 

utstyr som kreves, kommer 

fornybar energi ut som soleklar 

miljøvinner. Termisk solenergi, 

solceller, landbaserte og 

offshore vindturbiner er klart 

bedre enn kullkraft på alle 

miljøindikatorene som vi har 

undersøkt, og stort sett slår de 

også gasskraft med rensing. 

Mange vannkraftverk og geoter-

miske kraftverk er også miljø-

vinnere, selv om ikke alle slike 

prosjekter er gode. Bruk av 

karbonrensing i fossile kraft-

verk medfører en moderat 

økning av andre typer utslipp 

enn karbondioksid, sammen-

lignet med kraftverk uten 

rensing. Til tross for et stort 

behov for areal, skal ikke utvik-

lingen av solsystemer øke det 

totale omfanget som brukes, på 

grunn av en reduksjon i arealet 

som t
vært brukt til

ar vhar vært brukt til

k

Sammenligningen vår av 

ulike globale fremtidsscenarioer

viser at en videreutvikling av 

det energisystemet vi har i dag

for å tilfredsstille et økende 

behov i fremtiden vil føre til 

dobling av luftforurensning 

frem til 2050, til tro
ss for bru

av moderne og mer effektive 

fossile kraftverk. Det vil også 

føre til en dobling eller 

tre dobling av ulike typer 
jo

 forurensning til vann og jor

ys-

som er skadelig for økosys-
g ti

temer. En global omstilling ti
on

klimavennlig kraftproduksjon

vil imidlertid stabilisere luft-

forurensning og redusere 

utslipp av miljøgifter, selv om 

kraftproduksjonen nesten 

dobles.

Ytterligere reduksjoner i 

utslipp er mulig hvis vi bruke

mer fornybar energi og mindre

karbonrensing. Studien vår 

viser at en global omlegging fra 

fossil til 
fornybar elektrisitet vil 

redusere ikke bare global 

oppvarming men også helse-

skader og skader på 
k

øko systemer. Et miljøpolitisk 

vinn-vinn.

 Edgar Hertwich er professor, 

Thomas Gibon er stipendiat og 

nders Arv
Anders Arvese

FORURENSER. Fossil energi er ikke bare hovedårsaken til klima-

problemet, men også en betydelig kilde til luftforurensning som skaper 

andre miljøproblemer. Disse singaporske arbeidere bruker munnbind 

på grunn av landets luftforurensning. Foto: Munshi Ahmed, Bloomberg

Skal vi doble verdens kraftproduksjon og 

samtidig stabilisere dagens luftforurensning og utslipp 

av miljøgifter, må vi legge om til fornybar elektrisitet.

FORSKNINGEN

 Hvem: Hertwich, E. G.; Gibon, T.; 

Bouman, E.A.; Arvesen, A.; Suh, S.; 
z,
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A.; Vega, M.I.; Shi, L.

 Hva: Integrated life-cycle asses

ment of electricity-supply scenario

confirms global environmental 

 benefit of low-carbon technologies

 Hvor: Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A

2014.
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Ved å investere noe av overskuddet fra en solnedgangs-

næring, kan Norge ta en posisjon i en raskt voksende 

soloppgangsnæring, skriver Anne Jortveit i Norsk 

Klimastiftelse.
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gt noen utenlandsinveste-

ger og kjøpt seg opp innen 

lenergi. Men en slik strategi 

unne møtt motkrefter og 

ompetanseutfordringer.

Hvis Statoil ikke vil inn i 

solenergimarkedet, kan staten 

som majoritetsaksjonær ta et 

annet grep: endre utbytte-

politikken for selskapet. I 

motsetning til den fornybare 

lillebroren Statkraft, får Statoil 

hvert år beholde mesteparten av 

sitt årlige driftsresultat. Det gir 

selskapet muskler til å investere 

i ny letevirksomhet, åpne nye 

felt og kjøpe seg inn i annen 

olje- og gassvirksomhet. Styret 

har godkjent Statoils planer om 

investeringer for 20 milliarder 

US dollar hvert år i perioden 

2014–2016. Aksjeutbyttet for 

røye 22 milliarder 

2013 var drøye 22 milliarder 

ske k
norske k

Ved å ta høyere utbytte må 

Statoil dessuten bruke færre 

ressurser på å lete i områder der 

kostnadene ved utvinning ligger 

i det øverste sjiktet. For staten 

som investor kan dette fungere 

som fornuftig hedging og sunn 

finansforvaltning.

En tenkt prosess kan foregå 

omtrent slik: Regjeringen setter 

ned en kompetent gruppe som 

utarbeider forslag til stra
tegi og 

forretningsplan for et nytt 

solenergiselskap, StatSun. Plan 

og idé behandles politisk. 

Dernest må staten som 

 majoritetsaksjonær flagge en ny 

utbyttepolitikk for Statoil. 

Konsern ledelsen må planlegge 

for lavere investeringsnivå og 

utarbeide en justert strategi for 

letevirksomheten og takten på 

åpning av nye oljefelt. Dette må 

styret i sin tur behandle.

Krav om økt utbytte vil føre til 

strategiske diskusjoner om 

hvilke av Statoils forretnings-

områder som skal nedskaleres, 

og i hvilket omfang og tempo.

En opplagt innvending er at 

staten, ved å legge om utbytte-

politikken som krever endringer 

rer å 

i selskapets strategi, risikerer å 

påførepåføre seg 
omdomd
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Fra Statoil til StatSun
som næringslivsaktør. Statoil er 

styrt og regulert som et ordi-

nært børsnotert oljeselskap, 

disse selskapene ønsker å være 

forutsigbare.

Men ved å kreve større 

utbytte vil jo bare staten 

oppfører seg som mange andre 

majoritetsaksjonærer i store 

selskaper ofte gjør. Kjell Inge 

Røkke og Jon Fredriksen er 

eksempler på det, de krever de 

utbyttene de vil. Aksjonærer 

som har tro på en ny utbytte-

strategi og som liker å eie 

typiske utbytteaksjer, kan bli i 

Statoil. Andre kan selge. 

 Utbredelse og prisfall på 

fornybar energi har uansett ført 

til at ikke alle lengre har 

 urokkelig tro på den langsiktige 

lønnsomheten knyttet til olje- 

og gasselskapene.

Hvordan kan vi bygge opp en 

økonomisk sett bærekraftig 

solgigant? En avgrensning er at 

selskapet ikke bør lage solceller, 

men produsere og distribuere 

energi. StatSun kan raskt 

tilegne seg kunnskap om 

sol energimarkedet ved å kjøpe 

andeler i solkraftverk og 

sol energiselskaper som har 

overlevd barnesykdommene. 

Oppkjøp i solenergiproduksjon 

som er en del av et sentralisert 

og stort kraftsystem, gjerne 

solkraftverk med 20 års kraft-

avtaler, minimerer risikoen. På 

sikt kan StatSun selv bygge ut 

store solkraft
store solkraftverk.

n også bli e

desentralisert aktør som 

bundler små installasjoner 

solceller, det blir det volum av. 

Parallelt kan StatSun opprette 

et investeringsfond som setter 

penger i prosjekter sammen 

med andre. Samarbeid med 

SNPower og Norfund er en 

mulighet.

Stortinget vedtok for drøyt 40 

år siden å etablere Statoil og 

etterhvert investere mye penger. 

Norsk posisjonering i energi-

sektoren har ofte vært 

forbundet med store investe-

ringer uten at vi har kunnet slå 

fast hva vi sitter igjen med når 

regnskapet er gjort opp. Å 

investere i noe nytt er risikofylt. 

Å tviholde på det gamle er også 

det.
Ved å bygge opp en inter-

nasjonal solgigant kan Norge 

fremdeles være godt posisjonert 

i det internasjonale energi-

markedet når oljen det er verdt 

å hente ut er solgt og inntekts-

ført. Verden vil alltid trenge 

energi, men verden vil ikke 

alltid trenge fossil energi.

ekt

 Anne Jortveit, prosjektleder, 

Norsk Klimastiftelse

 STATLIG SOL. Tar vi et større 

årlig overskudd fra Statoil, kan 

vi bruke statens andel av dette 

til å bygge opp en internasjonal 

solgigant. Her et Brenmiller 

Energy-anlegg i den israelske 

Negev-ørkenen. Foto: Nir Elias, 

Reuters/NTB Scanpix

GUNSTIG FOR 

BÅDE KLIMA 

OG NORSK 

ØKONOMI. 

Anne Jortveit, 

prosjektleder i 

Norsk Klima-

stiftelse.
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