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I desember kan butikkene holde åpent på sønda-
ger. Det setter mange pris på. Regjeringen gikk 
til valg på å tillate søndagsåpne butikker, slik at 
Brustad-bua forsvant, og at vi kunne nyte godt av 
denne muligheten også resten av året. 

Men hittil har ingenting skjedd, og skal vi tro 
signaler fra kulturminister Thorhild Widvey (H), 
har hun ikke tenkt å gjøre noe med det før i 2017, 
kanskje. 

Budsjettforliket i høst viser at det er vanske-
lig for Regjeringen å få til særlig store endringer 
som må betales for i budsjettene. Dersom denne 
regjeringen skal sette merke etter seg, er det des-
to viktigere å gjennomføre reformer som koster 
lite eller ingenting. 

Og de må gjennomføres tidsnok til at folk flest 
merker forskjell før neste valg. Det vil både gjøre 
det vanskeligere for kommende regjeringer å re-
versere dem, og det kan styrke sjansene til gjen-
valg. 

Mange nok vil jobbe
Så hvorfor venter Widvey? Det er flertall for søn-
dagsåpne butikker på Stortinget. Riktignok er 
det enkelte Høyre-folk som er uenig i det pro-
grammet de er valgt på, men dem gir vi blaffen 
i. Venstre vil overlate beslutningen til kommu-
nene. Istedenfor at Regjeringen skal seigpine seg 
selv og gi etter til slutt likevel: La nå Venstre få vil-
jen sin. Får kommunene bestemme, vil store de-
ler av landet ha åpent på søndag. Andre vil følge 
etter når de ser at det fungerer bra.

En konservativ allianse av fagbevegelsen, de 
store handelskjedene og KrF er riktignok imot. 
Men hensynet til arbeidstagerne peker ikke mot 
forbud. Det er mange nok som gjerne vil jobbe 
på søndager, ikke minst ungdom som vil inn i ar-
beidsmarkedet. Søndagsåpent skaper nye mulig-
heter for dem. 

Og en borgerlig regjering må la hensynet til 
forbrukerne gå foran matvarekjedene, Virke og 
NHO. Ingen tvinges til å holde åpent, og bran-
sjens påstander om at søndagsåpent bare gir 
høyere priser, mangler faglig belegg. Norges-
gruppen prøvde seg riktignok på å leie inn en 
forsker fra Norsk institutt for landbruksøkono-
misk forskning. Men hans irrelevante regnestyk-
ker, som Dagsrevyen ukritisk videreformidlet, er 
langt fra forskning. 

Tvert imot viser den eneste systematiske stu-

dien av søndagsåpent, gjennomført for OECD tid-
ligere i år, at effekten på prisutviklingen er ube-
tydelig, men at sysselsettingen øker. Bransjens 
skrivebordsteori om at behovet for mer arbeids-
kraft automatisk vil føre til høyere kostnader, 
som så veltes over på kunden, stemmer rett og 
slett ikke. Det sier mye at bransjen har sett bort 
fra en viktig mekanisme, som derimot OECD-for-
skerne peker på: Økt konkurranse har holdt pri-
sene nede.  

Bør gjennomføre eller gå
Meningsmålinger viser at et flertall ikke synes 
det er nødvendig med søndagsåpne butikker og 
går imot liberalisering. Men hvorfor skal de få 
bestemme? Mange av oss setter pris på den fleksi-
biliteten som søndagshandel gir. De andre kan la 
være og blir ikke nevneverdig plaget av at andre 
velger annerledes. De to blå partiene og Venstre 
har gått til valg på å gi oss denne friheten. Det 
har de fått flertall for. 

Statsministeren mener at gjennomføringskraft 
skiller denne regjeringen fra den forrige. Skal vi 
tro på det, må kulturministeren i løpet av neste 
år gjennomføre denne liberaliseringen. Hvis hun 
ikke klarer det, bør hun ikke lenger være stats-
råd. Forbrukere som stemte på en ny regjering 
for å få fjernet Brustad-bua, kan ellers ende opp 
med plastposeavgiften isteden.

Hvorfor venter Widvey?

Søndagsåpent. Det er flertall for søndagsåpne butikker  
på Stortinget. Men kulturministeren mangler tilsyne
latende evnen til å gjennomføre en såpass enkel ting. 

Internrevisjonen
Jan Arild
Snoen

Venter: kulturminister Thorhild Widvey (H). 
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Kort sagt

Monsterjulegaten 
i Bogstadveien
Den nye, overdimensjonerte 
julegaten i Bogstadveien er 
markedsført som «Europas 
flotteste», men er like tragisk 
i år som i fjor. Den som fant 
på at en gigantisk julegate i is-
grønt var en cool idé, har mis-
set hele poenget med hvorfor 
vi tenner lys i kulden og vin-
termørket. Det er for å skape 
varme og trivsel! 

Monsterjulegaten Bogstad-
veien har stikk motsatt effekt. 
Den merkelige isgrønne far-
gen utstråler ikke noe annet 
enn kulde. Det spiller kanskje 
liten rolle for tilreisende som 
oppsøker Bogstadveien for 
en lørdagshandel, men for 
oss som bor i området og har 
fått nabolaget og stuevindu-
ene flombelyst i sykelig mint-
grønt, oppleves det ikke sær-
lig trivelig. 

I år ble julegaten alt over-
mål hengt opp 20. oktober! 
Det finnes åpenbart ingen re-
gler for hvor tidlig man kan 
starte julefeiringen i Oslo.
Stina Ellingsen
Oslo 

Vanviddet i nor-
ske posttjenester
Det var nylig Black Friday – 
dagen nettbutikker starter 
julesalget. Jeg fikk da se noe 
av vanviddet i norske posttje-
nester: Det var rimeligere å få 
tilsendt varene som bedrifts-
pakke med Bring enn å sende 
varene med Posten, selv om 
jeg da må kjøre 7 kilometer 
for å hente varene i Post i Bu-
tikk. 

Nivået på posttjenester har 
lenge vært synkende, sær-
lig i grisgrendte strøk. Nå er 
tjenesten blitt enda dårlige-
re. Posten leverer nå frem til 
klokken 16, som vil si at dagsa-
viser er gammelt nytt, om de 
i det hele tatt kommer frem 
på dagen. Sendte brev bruker 
enda ett døgn på å nå frem, og 
så skal postombæring på lør-
dager kuttes?

Mange konkurrerer om 
posttjenester, og i distriktene 
er det lite å konkurrere om. 
Resultat: Posten er dyrere 
med dårligere tjenester enn 
datterselskapet Bring. Pos-
ten organiserer nå tjenestene 

sine til et minimumstjeneste-
nivå i forhold til dagens post-
lov. Er det virkelig dette våre 
politikere ønsker – en konkur-
ranse om minimumstjenes-
ter på brevpost?
Nils Ulltveit-Moe
førsteamanuensis i infor-
masjons og kommunika-
sjonsteknologi, Universi-
tetet i Agder Grimstad, og 
bonde på Moe i Gjerstad 

Regjeringen  
prioriterer
Aftenposten kritiserer søndag 
30. november på lederplass re-
sultatet av budsjettforliket for 
ikke å prioritere, for å bruke 
for mange oljekroner og for 
at utgiftene øker for mye. Al-
ternativene tatt i betraktning 
må lederen likevel leses som 
en støtte til vår retning. 

Sammenligner vi med op-
posisjonspartienes alterna-
tive budsjetter, er forskjel-
len i bruk av oljepenger små, 
men forskjellen i utgiftsvekst 
stor. De andre partiene ligger 
langt over både Regjeringens 
forslag og forliket i iver etter 
å løfte utgiftene. Motstykket 
er at Regjeringens budsjet-
tet prioriterer lavere skatter 
og avgifter, noe opposisjonen 
ikke gjør. Samtidig prioriterer 
både Regjeringen og forliket 
kunnskap, samferdsel, justis-
sektoren og helse- og omsorg.
Paal Bjørnestad
statssekretær,  
Finansdepartementet 

Dyrt klimatiltak?
Økonomiredaktør Ola Sto-
reng har 26. november en 
interessant kommentar om 
Norges forhold til kull og olje. 
Han referer til vår SSB-studie, 
som anslår at 2/3 av et kutt 
i norsk oljeproduksjon vil 
oppveies av økt fossil ener-
giproduksjon i andre land. 
Han drøfter om oljekutt som 
klimatiltak er uforholdsmes-
sig dyrt. Dette inspirerte oss 
til å bruke et konkret eksem-
pel. Beslutningen om å bygge 
ut oljefeltet Johan Castberg er 
utsatt, dels på grunn av usik-
ker lønnsomhet. Hvordan 
vil en beslutning om ikke å 
bygge ut dette feltet påvirke 
globale utslipp, og hvor dyrt 
vil det bli?

Andres meninger

Økonomenes jubel for beskat-
ning av eiendom blir bare over-
gått av velgernes motvilje mot 
å betale en skatt som oppleves 
som grunnleggende urettferdig.
Dagens Næringslivs kommenta-
tor Bård Bjerkholt.

På toppen av det hele henger 
mye av rapporten på en anbefa-
ling som er uaktuell.
Nationens kommentator Micha-
el Brøndbo skriver at Stortinget 
har avvist at alle kommuner må 
ha minst 15.000 innbyggere, og 
at ekspertutvalget for kommu-
nereform bommer.

Denne gangen er det derfor bare 
én ting å si: Lytt til finansanaly-
tikerne!
Uvanlig oppfordring fra Klas-
sekampens lederskribent. Bak-
grunnen er finansanalytikernes 
råd om at det må få følger for 
aksjonærenes utbytte når Sta-
toil-aksjen faller som en stein.

Det er rørende å se solidarite-
ten på øverste nivå i samfun-
net. Vis oss den gjennomsnitts-
nordmannen som aksepterer et 
lønnskutt på tre ganger sin egen 
livsinntekt.
VG kommenterer at tidligere 
Statoil-sjef Helge Lund har god-
tatt et lønnskutt på ca 60 millio-
ner kroner.

Fakta

Internrevisjonen
XX Hver onsdag skriver Jan Arild Snoen og Andreas 
C. Halse i Aftenposten om norsk politikk. Snoen 
kritiserer høyresiden, mens Halse kritiserer 
venstresiden.
XX Jan Arild Snoen (født 1964) er kommentator i 
det liberalkonservative tidsskriftet og nettstedet 
Minerva. Han har utgitt bøker om Carl I. Hagen, 
liberalisme og globalisering. Snoen er menig med-
lem i Høyre og jobbet fra 1987 til 1992 for Frp.

Kommunalminister Jan Tore  
Sanner får en anbefaling han ikke 
kan gå videre med, mener  
Nationens kommentator. 
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Forslag til endringer i barnehageloven 
er nylig sendt ut på høring. Kunnskaps-
departementet foreslår å gi barneha-
geeier «rett til å velge hvilke system, 
verktøy og observasjonsmetoder bar-
nehagen skal benytte for å følge med på 
barns trivsel og utvikling» Dette betyr i 
realiteten at barnehagen fratas meto-
defriheten, og at profesjonen vingeklip-
pes. Kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen har tidligere uttalt at lærernes 
faglige autonomi er viktig. Høringsnota-
tet tyder på at på at barnehagelærernes 
kunnskap og autonomi forstås som en 
hindring for å realisere politikernes am-
bisjoner.

Svak kompetanse
Det er en kjent sak at mange kommuner 

har svak barnehagefaglig kompetanse i 
forvaltningen og mer tillit til standardi-
serte verktøy enn til barnehagelæreres 
faglige dømmekraft. Kommunale bar-
nehageplaner utvikles i mange tilfeller 
nokså løsrevet fra barnehagens vedtatte 
formål. Det er oppsiktsvekkende at de-
partementet vil flytte ansvaret for vurde-
ring av metoder i barnehagen bort fra de 
som har fagspesifikk kunnskap.

Departementets forslag må sees i sam-
menheng med en eksplosiv økning i 
bruk av omstridte verktøy for å kartleg-
ge barns ferdigheter. Massekartlegging 
av barn strider mot barnehagens lovverk 
og mot det synet på barn som barneha-
gens rammeplan bygger på. Kunnskaps-
ministeren har tidligere uttalt at det er 
dårlig ressursbruk å teste småbarnas fer-
digheter. 

Utdanningsdirektoratets veileder om 
språk i barnehagen sier at barnehagen 
skal følge med på alle barns språklige 
utvikling gjennom observasjon og dag-
lig samspill, men at kartleggingsverk-
tøy kun skal brukes i tilfeller der det er 
grunn til bekymring for barnas utvik-
ling. I slike tilfeller må barnehagen kri-
tisk vurdere hvilke verktøy som kan 
være egnet. Når departementet med sitt 
lovforslag vil gi barnehageeier myndig-
het over barnehagens metodebruk, be-
tyr det at faglige vurderinger får mindre 
verdi. Det er ikke til barns beste.

Redusere foreldrenes innflytelse
Kunnskapsministeren har understreket 
betydningen av foreldremedvirkning i 
barnehagen. 

Departementet foreslår nå å redusere 
foreldrenes innflytelse ved å kutte ut krav 
om foreldresamtykke i forbindelse med 
kartlegging av barns ferdigheter. Hinde-
ret departementet vil rydde av veien, er 
retningslinjer som sikrer foreldres rettig-
heter og barns personvern. Personvern-
loven understreker at barn har særskilt 
rett til beskyttelse. Dette forslaget viser at 
det i praksis er motsatt, at barn er svært 
ubeskyttet.

Argumentasjonen som brukes i hø-
ringsnotatet, er at det er viktig å følge 
med på barns trivsel og utvikling, og 
oppdage barns som har behov for sær-
skilt tilrettelegging. Dette har alltid vært 
en selvsagt del av barnehagens oppdrag. 
Barnehagelærere har rett og plikt til å 
bruke sin kunnskap og faglige dømme-
kraft til å vurdere metoder og tiltak for 
å gi barna et best mulig pedagogisk til-
bud.

Den kommende høringsrunden blir 
viktig. Lærerstreiken i høst viste at KS var 
i utakt med opinionen når den ville sette 
mistillit til lærerprofesjonen i system. Vi 
tror det vil være uklokt av hensyn til re-
gjeringens omdømme å innføre en bar-
nehagelov som fratar barnehagelærerne 
tillit og ansvar.

Mistillit er ikke til barns beste

Barnehager. Det er oppsiktsvekkende at departementet vil flytte 
ansvaret for å vurdere metoder i barnehagen bort fra dem med 
fagkunnskap. 

Oljereservene i feltet er på ca. 
500 millioner fat. Gitt at denne 
oljen utvinnes, vil det medføre 
CO2-utslipp på drøyt 200 mil-
lioner tonn når den forbrennes. 
Legger vi til grunn estimatet om 
at 2/3 blir oppveid av økning i an-
dre utslipp, står vi igjen med 70 
millioner tonn nettoreduksjon, 
det vil si mer enn Norges samle-
de utslipp et helt år. 

Hva med kostnadene? Det 
avhenger av profitten man går 
glipp av ved ikke å bygge ut. Sli-
ke tall er usikre. Hvis for eksem-
pel et samlet overskudd på 10 
dollar pr. fat er et rimelig anslag, 
gir det en udiskontert kostnad 
på nesten 35 milliarder kroner 
eller snaut 500 kroner/tonn re-
dusert CO2. Som klimatiltak er 
ikke det spesielt dyrt. Dagens 
CO2-avgift er på ca. 400 kroner. 
Nødvendige tiltak for å nå klima-
forlikets mål vil koste det man-
gedoblede. En forskjell er at mye 
av CO2-reduksjonen vil skje i ut-
landet. Klimaeffekten vil være 
den samme. 

Anslagene er usikre, men il-
lustrerer likevel poenget om at 
oljekutt kan være et aktuelt kli-
matiltak.
Taran Fæhn
Statistisk sentralbyrå 
Cathrine Hagem 
Lars Lindholt, 
Knut Einar Rosendahl

Vigdis Foss
høgskolelektor  
i pedagogikk,  
Høgskolen i Bergen

Solveig Østrem
professor i peda-
gogikk, Høgskolen 
i Buskerud og 
Vestfold
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Kunnskapsdepartementet foreslår å gi barnehageeier «rett til å velge hvilke system, verktøy og observasjonsmetoder barnehagen 
skal benytte for å følge med på barns trivsel og utvikling». Dette betyr i realiteten at barnehagen fratas metodefriheten, og at  
profesjonen vingeklippes, skriver Vigdis Foss og Solveig Østrem. FOTO: CARL MARTIN NORDBY

Beskyttelse av voldsutsatte barn krever mot og penger
I likhet med statsrådene er vi opptatt 
av å få opp hjelpeapparatets mot til å se 
og snakke med volds- og overgrepsut-
satte barn. Derfor sørger vi for at kunn-
skap om vold og overgrep inngår i våre 
grunnutdanninger innenfor helse- og 
sosialfag. 

Som foregangssted tilbyr Høgskolen 
i Østfold videreutdanninger i Tiltak mot 
seksuelle overgrep og Vold i nære relasjo-
ner. 300 fagpersoner har søkt opptak ved 

disse utdanningene, kun 134 har fått stu-
dieplass. Dessverre er det ikke ressurser 
til å tilby studieplass til alle som har mot 
til å øke kunnskapen for å hjelpe barn 
som blir utsatt for krenkelser.  

Beskyttelse av barn krever både mot 
og penger. Vårt spørsmål er derfor: Hvor-
dan er de nye tiltakene tenkt gjennom-
ført? Uten øremerkede midler vil realite-
ten bli at bekjempelsen av vold blir satt 
opp mot andre viktige behov. Vi ber der-

for om at de flotte tiltakene følges opp 
med økte ressurser. For oss vil det bety at 
vi kan øke tilgjengeligheten, studenttil-
fanget og styrke det faglige innholdet.
Ann-Kristin Johansen stipendiat, 
Høgskolen i Østfold, avd. for Helse- 
og sosialfag. 
Kaare T. Pettersen PhD kandidat i 
psykologi, NTN

Hvorfor  
ikke Nittedal?
Samferdselsministerens kom-
mentarer i Aftenposten 28. no-
vember i anledning åtte miljø-
organisasjoners opprop mot 
planlagte, men ikke vedtatte tra-
seer for Ringeriksbanen og E16 
til Hønefoss, imponerte ikke. 

Saken handler ikke om na-
turverneres manglende lyst til 
å kjøre bil, slik statsråden anty-
der. Den handler om å bevare en 
unik bit av norsk natur for frem-
tidige generasjoner. Viktige area-
ler for produksjon av mat til folk 
og dyr i et historisk kulturland-
skap. Ringeriksbanen har vært 
tema i flere tiår. Lite har skjedd. 
Vedtaket om dagens korridor for 
vei og bane er like gammelt som 
ideen om Nittedalslinjen via 
Grua til Hønefoss. Etter det jeg 
vet har ingen myndigheter fun-
net det verdt å utrede Nittedals-
linjen som en vinn-vinn-løsning. 

Når Stortinget skal forvalte 
mange titall milliarder kroner, 
fortjener folket de beste løsnin-
gene. Ingen rikspolitikere har 
hittil klart å forklare hvorfor 
Sandvika er bedre enn Nitte-
dal. På tross av en detaljert be-
skrevet linjeføring finansiert av 
private og utredet av Deutsche 
Bahn International i 2008 for 
nytt dobbeltspor mellom Grua 
og Jevnaker, er det ingen myn-
dighetspersoner som offentlig 
vil snakke om «Nittedalslinjen 
til Hønefoss». Mye tyder på at 
Nittedal gir best avkastning. I 
det minste må vi kunne forven-
te at ministeren kan forklare på 
jernbaneteknisk, nasjonaløko-
nomisk og miljømessig faglig 
grunnlag hvorfor Nittedalslin-
jen ikke er bedre enn Sandvika-
linjen over Hole.
Torbjørn Endal
Eiksmarka 
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