
et viktigste for oss er at 
hun får anledning til å 
bli norsk», hevdet stor-

tingsrepresentant for SV, Heikki 
Holmås på TV 2-nyhetene 
fredag forrige uke. Det dreier 
seg selvsagt om Madina Sala-
mova, også kjent som Maria 
Amelie. Hun har blitt sendt ut, 
men regjeringen har foreslått 
regelendringer av en slik art at 
hun umiddelbart får anledning 
til å søke om arbeidstillatelse i 
Norge.

Jeg ble sittende og grunne litt 
over dette utsagnet, for hvem er 
dette «oss» Heikki Holmås refe-
rerer til? Vel, Heikki Holmås er 
medlem av Stortinget, landets 
nasjonalforsamling, og derfor er 
det ikke helt urimelig å vurdere 
hans utsagn nettopp i lys av det.

Stortinget er landets lovgi-
vende organ og dets oppgave er 
nettopp det – å vedta lover. Et 
grunnleggende prinsipp i en 
rettsstat er at de lover som blir 
vedtatt gjelder likt for alle. 

Holmås kunne ha sagt: Det 
viktigste for oss er å ha et regel-
verk som gjør det lettere for 
dem som oppholder seg ulovlig 
i Norge å søke om arbeidstilla-
telse etter utsendelse. Men det 
sa han altså ikke. Og årsaken til 
det kan faktisk være at det ikke 
var målsetningen. Kanskje 
Holmås simpelthen snakker 
sant: Det viktigste med denne 
regelendringen er å finne en 
løsning for en bestemt person.

Frontene har vært steile de 
siste ukene.

– Det må være likhet for 
loven, hevdes det fra den ene 
siden.

Den andre svarer:
– Ja, men loven gir fortsatt 

rom for utøvelse av skjønn og 
individuell behandling.

Begge parter har selvsagt rett. 
Det må være likhet for loven, og 
det må også være rom for 
utøvelse av skjønn. 

Men det å utøve skjønn er 
ikke ensbetydende med fri 
synsing. Utøvelse av skjønn må 
også skje på grunnlag av visse 
prinsipper. Og det mest grunn-
leggende av disse er det som i 
etikken omtales som likhets-
prinsippet: Like tilfeller skal 

behandles likt, og forskjellsbe-
handling krever at du kan peke 
på en relevant forskjell mellom 
et tilfelle og et annet. Det er 
ikke nok at det er en forskjell; 
forskjellen må også være rele-
vant. 

Dette er et etisk prinsipp, og 
det stikker dypere enn både 
juridiske og politiske hensyn. 
Har man et lovverk som bryter 
med likhetsprinsippet, bør man 
endre loven. Har man politikere 
som ønsker å bryte prinsippet, 
bør man ansvarliggjøre dem og 
avkreve en forklaring.

Likhetsprinsippet må ikke tas 
til inntekt for at alle må 
behandles likt. Et eksempel: 
Når personer som kommer til 
Norge hevder å ha et beskyttel-
sesbehov, er det noen som blir 
gitt oppholdstillatelse, mens 
andre blir sendt ut. Med andre 
ord, vi forskjellsbehandler dem 
som kommer til Norge for å 
søke beskyttelse.

Grunnlaget for den forskjells-
behandlingen er at vi har 
saklige grunner for å skille 
mellom dem som faktisk har et 
beskyttelsesbehov og dem som 
ikke har det. Alle med beskyttel-
sesbehov må få bli – selv mulla 
Krekar. Det er fastslått at 

Madina Salamova ikke hadde et 
beskyttelsesbehov, men det har 
blitt hevdet at loven fortsatt gir 
rom for at hun skal få opphold. 
Hun har en sterk tilknytning til 
riket: Hun har bodd her i 
mange år – fra før hun ble 
myndig – hun snakker norsk 
flytende, hun har tatt høyere 
utdannelse her og er godt inte-
grert.

Men likhetsprinsippet krever 
at selv om man ønsker å legge 

vekt på menneskelige hensyn, 
må det fortsatt være et visst 
samsvar med hvordan man 
behandler andre i samme situa-
sjon. Det som har forundret 
mange, er at det har stått fram 
flere mennesker som oppholder 
seg ulovlig i Norge som har en 
minst like sterk tilknytning til 
riket – uten at verken politikere, 
media eller opinion har fattet 
særlig interesse for deres sak. 
Og mennesker har blitt sendt ut 
mens denne saken har pågått. 
Også barn.

Nå er det et annet forhold 

som skiller saken til Madina 
Salamova fra andre saker, og 
det er den enorme medieinte-
ressen – men skal den 
forskjellen betraktes som etisk 
sett relevant slik at hun av 
den grunn også bør 
behandles forskjellig fra 
andre i tilsvarende situasjon? 
Det er vanskelig å forsvare det 
synet. Men tror vi at medieopp-
budet allikevel kan være egnet 
til å påvirke politikere?

Det har blitt hevdet at Sala-
movas sak er en symbolsak for 
de papirløse i Norge, men det er 
vanskelig å se at det stemmer. 
De endringer som er foreslått vil 
nok kunne representere en 
løsning på hennes sak, men det 
er vanskelig å se at de regelend-
ringer som er foreslått i praksis 
gjør noe særlig for andre papir-
løse i Norge. 

Om denne saken ikke fører til 
endringer for papirløse i Norge 
– som har vært det prinsipielle 
alibiet for den kampanjen som 
har blitt ført – og samtidig 
munner ut i en regelendring for 
søknad om arbeidsinnvandring 
som er så spesiell at den i 
praksis gjelder svært få, om 
noen (annen enn Salamova), 
hva er det vi da har vært vitne 
til i denne saken?

Jeg sitter igjen med et 
inntrykk av at Heikki Holmås 
har rett: Denne kampanjen – 
som har foregått i mediene 
såvel som i politikken – har 

under et dekke av å være prinsi-
piell, i praksis dreid seg om å 
finne en løsning for én bestemt 
person. 

!  Einar Øverenget, filosof, 
Humanistisk Akademi

! 

! 

! 

Har man politi-
kere som ønsker 

å bryte likhetsprin-
sippet, bør man 
ansvarliggjøre dem 
og avkreve en 
forklaring

!
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!  Arbeidsgiverne i Norge kan 

overføre lønnskostnadene for 

de minst produktive til staten 

gjennom en rekke ulike 

ordninger: syketrygd, fødsels-

permisjon, uføretrygd, ledig-

hetstrygd, afp/tidligpensjone-

ring, etcetera. 

Trygdeordningene gir de 

ansatte et sikkerhetsnett som 

betales av staten. Alternativt 

måtte næringslivet betale mer 

selv. Da ville det nølt med å 

ansette folk i risikosonen. Det 

ville gitt et mindre inklude-

rende arbeidsliv, som nærings-

livet likevel hadde måttet betale 

for i form av høyere skatter.

! Trygderettighetene er univer-

selle og knyttet til arbeidsinn-

tekt. Vi kaller det arbeidslinjen. 

Arbeidslinjen er å få mer i trygd 

jo mer du jobber. Alternativet er 

mer behovsprøving. Behovs-

prøving er å få mer i trygd jo 

mindre du jobber. Arbeidslinjen 

gir sterkere incentiver til å delta 

i arbeidslivet. Det reduserer 

skattene i neste runde.

Et lønnsomt næringsliv er en 

forutsetning for velstandsvekst 

og fattigdomsbekjempelse. 

Næringslivet er på den annen 

side avhengig av et velorgani-

sert samfunn, som tar vare på 

alle. Den gjensidige avhengig-

heten gir opphav til en 

samfunnskontrakt. For å finne 

den kreves koordinering blant 

arbeidstagere, arbeidsgivere og 

myndigheter.

!  Roger Bjørnstad, forsknings-

leder i gruppe for makroøko-

nomi, Statistisk sentralbyrå.

en kostbar erfaring. Til tross for

rekordhøy arbeidsledighet skjøt 

lønningene fart.

Nå er det igjen svært koordi-

nerte forhandlinger i Sverige. 

Det var ingen moderasjon i de 

lokale forhandlingene.

Dette er også konklusjonen i 

flere internasjonale studier. Per 

Richard Johansen og jeg under-

søkte i 2002 konsekvensen for 

norsk økonomi av å ha forhand-

lingsregimer som i andre land. 

Vi fant betydelig økt ledighet og 

langt svakere konkurranseevne 

blant norske industribedrifter 

uansett alternativer.

Næringslivet har altså stor 

nytte av måten vi har organisert 

velferd og arbeidsliv på i Norge. 

Det har gitt høy lønnsomhet og 

stor omstillingsevne. Her er 

noen sannsynlige årsaker: 

!  Sentraliserte lønnsforhand-

linger gir lavere lønnskostnader. 

Årsaken er at de negative følgene 

blir tatt hensyn til. 

! Landsomfattende tariffavtaler 

gir små lønnsforskjeller. Det 

fremmer produktivitet og 

omstillingsevne. Årsaken er at 

den «billige», høyt utdannede 

arbeidskraften trenger den 

nyeste teknologien. Og, de 

«dyre», lavt utdannede erstattes 

med nye teknologiske løsninger. 

Samfunnet forøvrig drar nytte av 

de teknologiske innovasjonene.

!  Sentrale forhandlingsparter 

innebærer at de norske lønnin-

gene reagerer raskt og mye på 

endringer i konjunkturer. Siden 

2008 er lønnsveksten redusert 

med tre prosentpoeng, selv om 

ledigheten kun har økt med ett 

prosentpoeng. Hvilke andre 

land kan vise til det? Internasjo-

nale studier viser at norske 

lønninger er blant verdens mest 

fleksible.

rganisasjoner er mest 

skadelige for samfunnet 

når de er så sterke at de 

får gjennomslag, men for små 

til  å ta samfunnskostnadene. 

Slik forklarte den amerikanske 

samfunnsviteren Mancur Olsen 

i 1965 det som er årsaken til at 

ulike land velger vidt forskjel-

lige strategier for arbeidsmar-

kedspolitikken. Storbritannia  

og USA har redusert arbeidslivs-

organisasjonenes makt. Blant 

andre Norge, Sverige og 

Danmark har styrket dem. 

Mange kontinentaleuropeiske 

land sliter med å velge. De har 

fortsatt sterke, ansvarsløse 

fagforeninger og arbeidsgiver-

organisasjoner.

Veien Norden har tatt, har 

ført frem. Organisasjonene har 

riktignok fått være med å prege 

den nordiske velferdsmodellen 

og arbeidslivspolitikken. Både 

arbeidsgiverorganisasjonene og 

fagforeningene forstår imid-

lertid at deres medlemmer må 

Den nor-

diske sam-

funnsmodellen 

er i sum svært 

forlokkende

betale regningen for høy 

arbeidsledighet, dårlig konkur-

ranseevne og mange på trygd. 

Derfor tar de samfunnsansvar. 

Og derfor har Norge gjennom-

ført en pensjonsreform uten 

demonstrasjoner i gatene.

Den nordiske samfunns-

modellen er i sum svært for-

lokkende. Europakommisjonen 

har i sin «european employ-

ment strategy» et uttalt mål om 

å endre sin arbeids- og velferds-

politikk i retning av den 

nordiske. 

Store, landsomfattende orga-

nisasjoner har imidlertid indre 

spenninger. Den kanskje største 

er mellom ideologien de bygger 

på, og kompromissene de må 

gjøre. Det krever balansegang. 

En slik balansegang ble tydelig 

på NHOs årskonferanse i år. 

Mye ideologi sto bak den 

velregisserte pr-kampanjen. 

Den ga inntrykk av at det sto

dårlig til med det norske 

arbeidslivet. Det er et vanskelig 

budskap å selge. Sysselsettingen 

i Norge er blant verdens 

høyeste. Før finanskrisen var 

den også høyere enn noengang 

før.
Selve konferansen var mer 

balansert. Det var lett å være 

enig i NHO-president Kristin 

Skogen Lunds åpningstale. Vi 

må ta fatt i utfordringene for å 

bevare den gode norske 

velferdsmodellen – modellen 

som også NHO vil bevare. 

Et eksempel illustrerer dette. 

I NHOs arbeidsgiverpolitiske 

program fra september 2001 

står det at det overordnede 

målet for NHO er å innføre 

størst mulig lokal avtalefrihet. 

Da kan ansatte og bedriften selv 

bestemme lønns- og arbeids-

vilkår. Et knapt år senere gikk 

daværende NHO-president 

Finn Bergesen ut og ville ha 

fullstendig sentraliserte 

forhandlinger. Et kriseforlik.

Norske industribedrifter tålte 

ikke kronestyrkelsen.

NHOs søsterorganisasjon i 

Sverige, Svenskt Näringsliv, lot 

ideologien bestemme tidlig på 

1990-tallet. De la rett og slett 

ned forhandlingsavdelingen. 

Det var da ikke mulig å føre 

sentrale forhandlinger. Det ble 

rFs finanspolitiske tals-

mann, Hans Olav 

Syversen, tar i et innlegg i 

DN til orde for at Norge bør 

innføre nye internasjonale krav 

til kapital og likviditet i 

finansnæringen tidligere enn 

våre nordiske naboer og resten 

av verden.

Har Syversen tenkt gjennom 

konsekvensene? Hvorfor haster 

det slik, når norske banker 

faktisk klarte seg godt gjennom 

svært turbulente tider?

Den internasjonale 

finanskrisen hadde sin 

bakgrunn i dårlig drift i sto
re 

internasjonale banker, svik-

tende regulering og mangelfullt 

tilsyn. Norske banker klarte seg 

derimot bra takket være god 

drift, godt regelverk og et 

grundig tilsyn. Norge ble likevel 

påvirket fordi vi er avhengig av 

internasjonale kapitalmarkeder. 

Internasjonale myndigheter 

har siden de globale proble-

mene i finansmarkedene 

oppsto, fortjenstfullt arbeidet 

på høygir for å reise et felles 

regulatorisk bolverk mot frem-

tidige kriser. Arbeidet har foku-

sert på alt fra kravene til sikker-

hetsbuffere, i form av kapital og 

likviditet, til avlønningssys-

temer som ikke skal bidra til 

overdrevet risikotagning. FNO 

støtter dette arbeidet, men vil 

advare sterkt mot ensidige 

norske tiltak, slik Syversen går 

inn for. 

Arbeidet med de nye interna-

sjonale standardene, som ble 

lagt frem i desember ifjor, har 

ikke vært enkelt. Dette skyldes 

blant annet at det tilligger 

finansnæringen som sentral 

oppgave å ta på seg risiko fra 

andre sektorer, en oppgave som 

blant annet utføres gjennom å 

transformere ordinære kort-

siktige innskudd til langsiktige 

utlån. Derfor er standardene   

en balansegang mellom ulike 

hensyn, og det er aksept for at 

tiltakene både vil gi større 

avstand mellom innskudds- og 

lånerentene, og føre til en noe 

lavere økonomisk vekst. For å 

unngå at selve iverksettelsen av 

tiltakene gir økonomiske 

«sjokk» i landene, anbefales en 

lang iverksettelsesfase, totalt 

over ti år. 

Den norske finansnæringen er 

ikke spesielt stor sammenlignet 

med andre land. Likevel syssel-

setter den cirka 55.000 

mennesker direkte, og indirekte 

det dobbelte. Verdiskapingen i 

næringen skjer i tøff interna-

sjonal konkurranse, både fra 

utenlandske banker i Norge og 

ikke minst når norske banker 

skal hente kapital i internasjo-

nale markeder.

Utenlandske bankers 

markedsandel i Norge er høy (24 

og 37 prosent for utlån til hhv. 

person- og næringslivskunder), 

og det er særlig nordiske banker 

som opererer i Norge. Derfor er 

det viktig at vi i Norge gjennom-

fører nye regler i takt med våre 

konkurrenter for å unngå tap av 

markeds-andeler for banker som 

følger norsk regelverk.

«KrF er opptatt av å sikre 

næringslivet gode rammebe-

tingelser,» heter det på partiets 

hjemmesider. På den bakgrunn 

er det underlig at partiets finans-

politiske talsmann går i bresjen 

for å svekke norsk finansnærings 

konkurranseevne. Ihvertfall uten 

å drøfte hvilke konsekvenser 

dette vil kunne gi. 

!  Arne Hyttnes, administre-

rende direktør i Finansnærin-

gens Fellesorganisasjon (FNO).
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oar Flåthen og Erna 

Hagensen gikk i sitt 

innlegg i DN 24. januar 

inn for at Store Norske Spits-

bergen Kulkompani as fortsatt 

skal være eid av staten. Begrun-

nelsen er at selskapet har 

viktige samfunnsoppgaver 

knyttet til Svalbard-samfunnet, 

og at statlig eierskap sikrer 

norsk kontroll med natur-

ressursene. 

Innlegget undervurderer 

etter min mening Store 

Norskes manglende effektivitet 

knyttet til driften. Kullpris på 

60 dollar per tonn er ikke 

«unntakstilstand» på linje med 

oljepris på 15 dollar per fat, 

men faktisk gjennomsnittet i 

fire av syv år før 2009. Drifts-

kostnader som innebærer milli-

ardtap ved en slik kullpris, er 

alarmerende.

Tilsvarende oljepris vil ligge i 

overkant av 45 dollar per fat. 

Jeg antar at Statoil hadde tjent 

godt på det nivået.

Store Norskes overskudd i 

dag bør ikke være noen sove-

pute for eieren. Det er behov for 

langt tettere eieroppfølging for 

å sikre mer effektiv drift. De 

mange hensynene staten må ta 

– som vil spenne fra natur/

miljø, til bosetning på Svalbard 

og bedriftsøkonomiske forhold i 

selskapet – vil vanskeliggjøre 

effektiv omstilling av virksom-

heten. Private eiere, som ikke 

må ta så mange hensyn, vil 

bedre ivareta selskapets inter-

esser. Staten kan da fokusere på 

det øvrige, noe som gir en mer 

bærekraftig rolledeling. 

Omstillingsbehovet knytter 

seg til den industrielle virksom-

heten i Svea, og det er også 

denne som står for det økono-

miske potensialet fremover for 

private eiere. Eiendomsmassen i 

Longyearbyen bør etter min 

mening fortsatt eies av staten, 

og denne bør derfor skilles ut og 

eies direkte av staten i forkant 

av en transaksjon. 

Nye eiere i Store Norske vil 

neppe ha stor betydning for 

bosetning i Longyearbyen. 

Redusert virksomhet som følge 

av tom gruve, manglende nytt 

driftsgrunnlag og redusert lønn-

somhet vil imidlertid få store 

konsekvenser for bosetningen.

Spørsmålet er derfor hva slags 

eiere selskapet trenger: en 

statlig og «ikke-industriell» eier 

som må balansere en rekke 

hensyn, eller en privat og indu-

striell eier.

Min hypotese er at staten før 

eller senere vil lande på at en 

privat eier er best egnet til å 

ivareta selskapets interesser, og 

at det vil trigge et salg.

Jeg frykter imidlertid at 

erkjennelsen først kommer når 

selskapet «ligger nede for 

telling», uten nytt drifts-

grunnlag og med dårlige 

utsikter fremover. Et slikt 

selskap blir vanskelig å selge. 

Sammenligning med SAS er 

nærliggende. 

Derfor mener jeg at staten 

bør sette i gang en salgsprosess 

tidlig, mens selskapet fortsatt 

har god lønnsomhet og gode 

utsikter. Det vil gi staten en god 

pris, og deler av provenyet kan

benyttes i forbindelse med 

næringsutvikling på Svalbard.

Salg av Store Norske vil derfor 

være best for staten som eier, 

for selskapet Store Norske og 

dets ansatte, og for Svalbard-

samfunnet.

!  Jan Fredrik Nicolaisen,

sivilingeniør.
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