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Gjennom historien har viGGmennesker reist spørs-
målet om hvordan 

verden vil ende. Spådommene 
har vært mange og varierte. Sist
i rekken er spådommen fra 
Mayaindianernes kalender om
at det er slutt allerede ved først-
kommende vintersolverv, altså i
morgen. Godt hjulpet av Holly-
woods katastrofefilm «2012»
har en ikke helt ubetydelig
andel mennesker bunkret
ekstra proviant over hele
kloden, sånn i tilfelle. 

Såpass mye uro har det vært
at den amerikanske romfarts-
organisasjonen Nasa har gått ut
for å berolige de engstelige med
at det ikke er noen solstorm,
sandstorm eller komet i sikte.

Og som om ikke det er nok,
nye spådommer står i kø.
Eksempelvis skriver noen 
forskere i Science at om 50.000
år begynner en ny istid (husk 
ull innerst) og Niagarafallene er
erodert vekk. Om ti millioner år
dannes en kløft som fører til at
Rødehavet oversvømmer konti-
nentet og deler Afrika i to.
Deretter smeltes vi av solen
(husk ull av).

Her ligger det uendelige
muligheter for nye Hollywood-
produksjoner om dommedag

 Det er ikke så mange
spådommer om kollaps fra 
økonomer. Faktisk er det
sjelden noen anslår kriser eller
resesjon (økonomisk tilbake-
slag). Dette skyldes primært at
modellene baserer seg på 
normalfordeling, der sannsyn-
ligheten for ekstreme hendelser
er svært liten. Nettopp derfor
ble det en del rabalder da 
professor Nouriel Roubini i
januar 2007 spådde at den
amerikanske økonomien ville få 
en kraftig resesjon i løpet av 
2007. Mange ristet på hodet
over hans prognoser og han fikk 
raskt kallenavnet Dr. Doom.

11 måneder etter spådommen 
fra Dr. Doom var resesjonen i
USA et faktum. Smittevirknin-
gene til resten av verden har
vært enorme, og mange vestlige
land har vært i en sammen-
hengende resesjon i snart fem
år nå. Dr. Doom, derimot, reiser

nå verden rundt og håver inn
penger på foredragsvirksomhet.

Noe dommedag for norsk 
økonomi er det liten grunn til å 
bekymre seg for. Tvert imot. I de
nærmeste årene ligger det an til
at vi vil ha en boom i olje- og
gassektoren, noe som gir stadig
større ringvirkninger til resten
av fastlands-Norge i form av økt
etterspørsel og vekst. Vi har lav 
arbeidsledighet og høy arbeids-
innvandring, rekordhøy offentlig
pengebruk, en kraftig reallønns-
vekst, rekordhøye boligpriser og 
attpåtil lave renter.

Og levekårene i Norge er vel
heller ikke så verst. Norge er et
av verdens rikeste land, målt
per innbygger, ja vi er til og med 
kåret til å være verdens beste
land å bo i. Og selv om sysselset-
tingsandelen i Norge er høyest i
OECD, sliter vi oss vel ikke
akkurat ut. 

Nordmenn jobber langt færre
timer i året enn et gjennom-
snittlig OECD-land. Dette tar vi
ut i økt fritid.

Men la oss si at noen hadde
fortalt oss at dette tiåret ville bli
det beste for norsk økonomi
noengang. Ville vi ha gjort noe
annerledes da?  

Ser vi på utviklingen i norsk 
økonomi, er det ikke noe 
område som isolert sett peker
seg ut med faretruende høy 
vekst (eller bobler), i hvert fall
ikke i et historisk perspektiv.
Men tar man innover seg at
samtidig med at det går svært
godt i norsk økonomi, så virker
alle politikkområder også stimu-
lerende. Da blir jeg mer betenkt.

Inntektspolitikken, finans-
politikken, pengepolitikken: alt
virker ekspansivt. Og det som 
virker ekspansivt i seg selv,
virker faktisk enda mer ekspan-
sivt når det også kan virke
gjennom andre politikk-
områder. 

Lærdommen fra finanskrisen
er jo nettopp dette, at skal
finanspolitikken ha maksimal 
virkning, så skal den møtes av 
en ekspansiv pengepolitikk, det
vil si lave renter. Men er det vi
trenger i Norge nå?

Politikerne i Norge bruker en
stadig større andel oljepenger,
bare ved å følge handlings-
regelen. Sammen med en 
ekspansiv olje- og gassektor, er
dette med på å øke kostnads-
nivået i Norge, noe som skviser 
konkurranseutsatt sektor. For å 

motvirke den skvisingen, har vi
lave renter. Men lave renter
bidrar også til å stimulere
økonomien, noe som fører til at
det kommer flere arbeidsinn-
vandrere, noe som bidrar til at
etterspørselen etter bolig og
boligprisene stiger ytterligere.
Og når vi omsider bestemmer
oss for å bygge flere boliger,
trenger vi flere arbeidsinnvan-
drere ...

Jeg tror at når dette tiåret er 
over, vil vi se oss tilbake å 
spørre om det egentlig var så
lurt å stimulere norsk 
økonomi fra alle kanter
samtidig. Særlig siden stimu
lansen i stor grad kommer vi
økt forbruk istedenfor
målrettet investering. Forhå-
pentligvis går det bra, men h
vil skje dersom noe utenfor v
kontroll endres? Hva om olje
prisen halveres? Skal vi ha en
enda mer ekspansiv penge – 
finanspolitikk? Eller er det da vi
skal ta de tøffe valgene? Mer om
det en annen gang. Nå ønsker
jeg alle en riktig god jul.»

Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for samfunnsøko-
nomi, Handelshøyskolen BI 
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Klokskap før og etter
Hva om vi fikk vite at dette tiåret vil være det beste for norsk økonomi noensinne? Ville

vil ha innrettet oss annerledes i dag?

DR. DOOM. Det ble rabalder
da professor Nouriel Roubini i 
januar 2007 spådde at den 
amerikanske økonomien ville få
en kraftig resesjon i løpet av
2007. 11 måneder etter 
spådommen fra «Dr. Doom» var
resesjonen i USA et faktum.
Foto: Simon Dawson, Bloomberg
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V
enstreleder Trine Skei 

VVGrandes helsides innlegg i 

VVDN 17. desember illustrerer VV
det hav av avstand som eksisterer 

mellom henne og de verdiene 

som har gjort Norge til den mest 

produktive økonomi, og med 

jevnest inntektsfordeling, i 

verden. Jeg nøyer meg med å 

påpeke tre forhold som forteller 

mye om dette.

 Hennes forhold til den norske 

modellen illustreres ved hennes 

totale underkjennelse av fagbeve-

gelsens rolle som representant for 

arbeidstakerne, gjennom negativ 

omtale av LO. Jeg tror ingen 

sentral politiker har uttrykt seg 

mer nedsettende om fagbeve-

gelsen i norsk etterkrigshistorie. 

 Hun reflekterer ikke over 

hovedsaken: Hvordan organisere 

økonomien og det norske 

arbeidsliv slik at det best forener 

hensynet til effektivitet og en 

rimelig fordeling av inntekt og 

innflytelse.

 I siviliserte land er valgte 

representanter for arbeidstakerne 

gitt en betydelig rolle. Dette har 

skjedd i en bred internasjonal 

erkjennelse av at maktforholdene 

i arbeidsmarkedet er annerledes 

og viktigere enn i det økonomiske 

liv ellers. Skei Grande legger opp 

til at den enkelte arbeidstaker 

skal klare seg mer selv. Det vil 

medføre at arbeidsmarkedet blir 

mer likt det for varer og tjenester 

og mer likt det vi ser i USA. 

 Roar Flåthen, LO-leder

Venstre 

og LO

Toll og tull
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LO sporer av

Mobbeombudet 

tar feil om mobbing

M
ange, blant annet regje-

ringen, er bekymret for 

at vi vil mangle arbeids-

kraft i fremtiden. Debatten om 

hvordan vi skal skaffe mer 

arbeidskraft har derfor pågått 

lenge. 

12. desember skrev jeg et 

innlegg i DN som skisserte 15 

tiltak som kan vurderes, dersom 

vi ønsker å øke tilgangen på 

arbeidskraft.

Jeg vet ikke om noe parti 

eller noen organisasjon i 

arbeidslivet som er enig i alle 

disse tiltakene. At LO er uenig i 

flere av dem, er godt kjent. 

Men fremfor å argumentere 

mot eller konsentrere seg om 

tiltak han stiller seg positiv til, 

velger LOs Stein Reegård 14. 

desember å spore av debatten 

ved å påstå at det jeg har 

skrevet, bare er ideologi og 

ikke holder faglig mål. 

Men Reegårds konkrete 

eksempler er preget av ordkløy-

veri og flisespikkeri. Tiltakene 

han prøver å argumentere bort 

som «faktafeil», er fortsatt like 

riktige og relevante:

En innstramning i sykelønns-

ordningen kan få sykefraværet 

ned. Sverige strammet inn sin 

ordning, og sykefraværet gikk 

ned.

 Dersom vi letter adgangen til 

midlertidig arbeid, kan det være 

et «springbrett» inn i arbeids-

livet for mennesker som nå står 

utenfor arbeidslivet.

 Hvis vi fjerner det mange, 

blant anne Hanne Bjurstrøm, 

kalte en «øvre aldersgrense» i 

arbeidsmiljøloven, kan det føre 

til at flere eldre kan stå lenger i 

arbeid.

Arbeidsinnvandrere som 

kommer til Norge, opplever 

sosial jumping: De har gjen-

nomsnittlig sterk vekst i inntekt 

og levestandard, både når de 

kommer og etter at de har 

kommet til Norge. 

Å endre «vetoretten» for 

sentrale fagforeninger når det 

gjelder unntak fra arbeidstids-

reglene i arbeidsmiljøloven er 

mulig, dersom et flertall på 

Stortinget vil.

Lavere skatt på inntekt kan 

øke arbeidstilbudet.

De 15 tiltakene jeg skisserte, 

hvorav mange er utredet av 

Civita, kan altså fortsatt 

vurderes, dersom man tror at vi 

vil mangle arbeidskraft når 

demografien fører til at færre 

yrkesaktive må forsørge flere. 

Det er nemlig arbeidet som 

finansierer velferdsstaten. 

 Kristin Clemet, leder i Civita
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Hennes kunn-

skapsgrunnlag 

er hennes egen mas-

teroppgave

Sykelønn, prinsipper og ansvar

M
en programkomiteen gir 

selv kortsiktige svar på 

langsiktige utfordringer. 

Tiltakene virker når sykefra-

været går ned, sier komitéleder 

Bent Høie til DN 11. desember. 

Hvordan kan han være så sikker 

på det? 

Etter ti år hvor politiske 

myndigheter har delegert 

ansvaret for utviklingen i syke-

fraværet til NHO og LO, er det 

fremdeles vanskelig å påvise at 

alle ressursene man har puttet 

inn i IA-samarbeidet har bidratt 

til å redusere sykefraværet eller 

integrere mennesker med 

nedsatt funksjonsevne i arbeids-

livet. 

Det skapes et inntrykk av 

unnfallenhet: 

Fagbevegelsen er fornøyd 

nnen

med at sykelønnen er 100 

ent, rosent, 

NHO er fornøyd med at 

arbeidsgiverne slipper å ta 

ansvar for langtidsfraværet,  

 politikerne er fornøyd med å 

slippe å diskutere sykelønn i sitt 

møte med velgerne.

Men sykelønn og velferd er 

ikke et nullsumspill. Alle er ikke 

fornøyde. Når LO hegner om 

dagens ordning uten å kunne 

åpne for andre løsninger, 

sviktes i realiteten mange av 

dem som skyves permanent ut 

av arbeidslivet. Når NHO ikke 

vil ta større økonomisk ansvar 

for langtidsfraværet, bidrar 

organisasjonen til å styrke 

mangel på arbeidskraft i et alle-

rede presset arbeidsmarked. Og 

når politikerne ikke tar tak i 

spørsmålene med annet formål 

enn kortsiktig gevinst, skyves 

ansvaret og regningen over på 

skattebetalerne og kommende 

generasjoner.

I motsetning til Bent Høie har 

jeg liten tro på at dagens 

løsning med IA-avtale e

løsning med IA-avtale er det 

som i et lengre perspektiv skal 

kunne gjøre noe med vår tids 

største samfunnsutfordring; at 

mer enn 700.000 mennesker i 

yrkesaktiv alder står helt eller 

delvis utenfor arbeidslivet. Men 

for ikke å havne i en kategori-

jungel med henvisning til 

detaljer og faktaforhold fjernt 

fra folks grunnleggende kjenn-

skap, vil jeg heller utfordre 

Høyres sentrale programkomité 

til å gi sin verdimessige og over-

ordnede begrunnelse for ikke å 

ta tak i sykelønnsordningen.

I den tiden jeg har jobbet med 

disse spørsmålene, både i 

stortingsgruppe og i 

Høyres stortingsgruppe og i 

forbindelse med verv i Oslo 

Høyres programkomité, har jeg 

lagt vekt på fire grunnleggende 

verdier:

Alle har et personlig ansvar 

for å sørge for inntekt til eget 

livsopphold.

En familie hvor de voksne 

jobber, bør primært ikke subsi-

dieres av det offentlige utover til 

forhold som bidrar til at de 

voksne kan delta i arbeidslivet. 

Den enkelte vil uansett sitte
 

igjen med ansvaret for å komme 

gjennom og ut av vanskelige 

situasjoner, uavhengig hvor mye 

det offentlige vil og kan stille 

opp med.

 Staten skal ikke være alt for 

alle, men den skal være sterk for 

den som trenger hjelp.

Brede og omfattende 

reformer for en stadig mer 

velstående middelklasse vil 

være fint for oss som har en 

jobb, som har en inntekt og et 

godt sosialt liv, m
en har ofte 

den virkningen a
den virkningen a t er mange

det er mange

INNLEGG

Arbeidsliv

Høyres sentrale programkomité burde ønske velkommen en diskusjon           om sykelønnsordningen, skriver 

Torbjørn Sølsnæs i Oslo Høyres programkomité.

som faller under radaren. Skal 

disse nås gjennom offentlig 

velferd, må hjelpen være rettet 

mot dem som trenger hjelpen 

mest.

 Det skal være et raust og rett-

ferdig sikkerhetsnett for den 

som faller utenfor.

Alle kan havne i en situasjon 

hvor man har behov for hjelp og 

støtte, og i de tilfellene skal 

fellesskapet stille opp med 

økonomisk bistand, helse- og 

arbeidsevneavklaring og helse-

behandling og arbeidstrening 

der det trengs. De som har varig 

nedsatt arbeidsevne på grunn 

av sykdom, skal ha støtte til livs-

opphold som gir mulighet til å 

leve i Norge.

Det skal alltid lønne seg å 

jobbe.

Et slikt prinsipp har ikke 

noen verdi dersom det ikke er 

noe som «lønner seg mindre 

enn å jobbe.» I praksis må det 

innebære at det ikke bare skal 

ææ
kal i skal fjerne 

ekstremtilfellene hvor det kan 

være mer lønnsomt å heve 

trygd med tilleggsytelser enn å 

ha en arbeidsinntekt, men også 

at det en skal ha i erstatning for 

bortfall av arbeidsinntekt som 

følge av at en ikke jobber, skal 

være mindre enn det en har i 

lønn.

Å sikre bærekraft i velferden 

burde være et politisk felleseie, 

ikke en arena for politisk 

unnfallenhet. Når tendensen 

viser at stadig færre mennesker 

i arbeidslivet står bak hver 

person utenfor arbeidslivet, så 

bør det bekymre og motivere til 

politisk mot og handling. Et 

parti som omfavner velferds-

staten må også ta debatten om 

dette. 

Og hvem skal gjennomføre en 

velferdsreform for å løse utfor-

dringene vi ser komme i frem-

tiden, om det ikke er Høyre?

dle

 Torbjørn Sølsnæs, medlem i 

programkomiteen i Oslo Høyre

M
obbeprogrammer i 

skolen virker. Dette er 

slått fast i både n

nale og internasjonale k

skapsoppsummeringer

påtroppende lokale mo

budet i Buskerud, Bod

Houg, mener å vite be

Mobbeprogrammene

ikke sier hun. Dette f

DN 14. desember og

dekket i NRKs morg

«Dette er lovende t

landets første mob

mener DNs journa

Men er det sant

ombudet hevder 

ukritisk gjengir, 

programmene ik

To anerkjente

Cambridge Uni

Ttofi og David 

publisert en så

– en systemati

studier der de

av antimobbe

skolen. Over

sjonal og om

alle land de

evalueringe

gjennom 5

programm

konkluder

som har g

sjoner, går mobbinge

nomsnittlig ned med i overkant 

av 20 prosent når en sammen-

ligner med kontrollskoler. 

Blant de mest virksomme 

ponentene var 

komponentene var 

 bedre tilsyn med det som 

skjer utenom skoletimene, 

 gode metoder for å takle disi-

plinproblemer, 

 bruk av antimobberegler, 

 trening i klasseromsledelse og 

informasjon til og samarbeid 

e

effekter.  

Hva bygger så det nye Busk

rudombudet på? 

Hennes kunnskapsgrunnl

er hennes egen masteroppgave

skrevet sammen med ungdoms-

skolerektor Katti Anker Teis-
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V
årt firma har sendt to 

VVkalendre som viser flott 

VVnorsk natur til en forbin-VV
delse i Sverige og ønsket dem god 

jul. Først skal Posten ha 373 

kroner for sende disse to kalen-

drene fra Sandefjord til Sverige. 

Greit nok, men så starter byråkra-

tiet i Posten og krever i tillegg 226 

kroner pluss moms for å utfor-

tolle disse to kalendrene til 

Sverige. Hvis vi ikke svarer, vil 

kalendrene bli returnert og retur-

porto vil tilkomme.

Vi har bedt Posten makulere 

sendingen. Posten gjør sikkert 

jobben sin slik det skal etter 

regelverket, men sett fra vårt 

ståsted, som driver firma i Norge 

og som både ønsker å anbefale 

Norge gjennom flotte naturbilder 

og også ønsker et godt forhold til 

våre utenlandske forbindelser, er 

et slikt rigorøst regelverk en sterk 

kilde til irrit
asjon over hva byrå-

kratiet kan befatte seg med.

ørre K Børre Karlsrarlsrud, CENTA 

antran

KRISTIN 

CLEMET. Leder 

i Civita.

 SYKELØNNSUENIGHET.

Bent Høie og  Høyres 

programkomite gir kortsik-

tige svar på langsiktige utfor-

dringer, mener Torbjørn 

Sølsnæs i Oslo Høyre.
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