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ikke skal i avisen.
● Innlegg med angrep på privat-
personer må signeres med fullt
navn.
● Vi forbeholder oss rett til å kutte i
manuskriptene, og innsendte
manuskripter blir ikke returnert. 

tø i stedet!
Send ditt innlegg til

debatt@vg.no
Send ditt innlegg med

kodeord «sidet» og
din mening til: 2200

Send ditt innlegg til
VG, Akersgaten 55

1185 Sentrum, 0107 Oslo

me korstog
se fra Universitetet i Stavanger,
viste at fedre bruker mer tid med
barna sine, som følge av fedre-
kvoten, også når barna blir
eldre. I denne undersøkelsen
sammenlignet man alle fedre
som fikk barn før fedrekvoteord-
ningen kom i 1993, med dem
som har fått barn etter 1993.

Andelen fedre som tok ut permi-
sjon da fedrekvoten ble innført,
økte fra to prosent til 70 prosent.
Evalueringer av ordningen viser
at fedrene ønsker at det fortsatt
skal være en fedrekvote, fordi
det da blir mer legitimt og enk-
lere for fedrene å ta ut kvoten.

Dagens fedre står fritt til å

Kanskje det er en av
grunnene til at Jern-
baneverket nå ligger
med brukket rygg?

I 2005 ble det private
selskapet Norsk Jern-
banedrift startet opp av
en gruppe sluttpakke-
mottakere. Til sammen
hadde arbeidslaget 250
års ansiennitet i Jern-
baneverket. Det kostet staten mer
enn ti millioner kroner å bli kvitt
dem.

Eksempler
Norsk Jernbanedrift har deretter
solgt sine tjenester tilbake til
staten og omsatte i 2009 for rundt
150 millioner kroner. Overskuddet
ble på om lag 17 millioner. Dette
er et av mange eksempler i
boken «Sluttpakkefesten – histori-
en om folkets gylne fallskjerm».

Bakgrunnen: Enkelte be-
driftslederes enorme fallskjerm-
savtaler på 1980- og 90-tallet fikk
mye oppmerksomhet og skapte
mye støy. Men samtidig begynte
en stille revolusjonen ved at
internasjonale oljeselskaper i
Norge ga vanlige arbeidere pen-
ger for å slutte.

Det startet i
oljebyen
Stavanger og
spredte seg til
de fleste
områdene av
landet, både i
det offentlige
og i privat
næringsliv.

Stavanger
Aftenblad
anslo i 2008
at norske
arbeidsgivere
i privat sektor
årlig betalte
16 milliarder
kroner på
sluttpakker til
overflødige medarbeidere. Men
det er usikkert om tallet gjen-
speiler virkeligheten, ettersom
ingen har registrert de totale
kostnadene. 

Omstridt: Noen bedriftsledere
sier sluttpakkene er et uvurderlig
verktøy ved nedbemanninger,
andre mener de er et sykdoms-
tegn i det norske arbeidslivet. 

Det er både skrevet og sagt
mye om sluttpakker i Norge, men
forskningen og registreringen er
beskjeden med tanke på kost-

nadene og hvor mange som
berøres. For sluttpakkene er ikke
bare økonomi, det handler like
mye om menneskeskjebner, på
godt og vondt.

Ansatte tre ganger: Et av
mange eksempler i boken er
Bjørn Brenden fra Hamar. I 1997
mottok han sluttpakke sammen
med om lag 300 kolleger i NSB.
Han utdannet seg til banemontør
på statens regning og fikk ny jobb
i 2000, denne gang i Jernbane-
verket. Men fire år senere var det
Jernbaneverkets tur til å nedbe-
manne, og Brenden fikk enda en
sluttpakke – denne gang 19
måneders lønn.

Tre år senere var det likevel
behov for ham i Jernbaneverket,
og han ble ansatt i staten for
tredje gang!

Andre sluttpakkekolleger opp-
rettet egne
selskaper og
fikk over 7000
kroner dagen
for å jobbe for
sin tidligere
arbeidsgiver,
staten.

Galskap?
I boken
«Sluttpakke-
festen» som
lanseres i
disse dager,
ønsker vi å
belyse logik-
ken, eller
mangelen på
logikk, bak

sluttpakkeordningen. Hvorfor
betale arbeidere store summer
hvis de bare lover en ting: å
holde seg borte fra arbeids-
plassen? De fleste betraktet
toppledernes «gylne fallskjermer»
som uforståelig pengesløseri.
Men i dag er sluttpakker for
vanlige arbeidere nærmest blitt en
menneskerett. 

Er dette en sunn økonomisk
politikk eller galskap? Erfaringene
fra Jernbaneverket viser kanskje
at det siste er tilfelle.

Ren galskap?
De siste årene har titusener norske arbeidstake-
re fått sluttpakker. Ikke minst i staten har ulike
former for sluttvederlag vært utbredt. 

BYGGER UT: Jernbaneverket bruker 1,4 milliarder på rådgivere til
nye prosjekter. Her fra byggingen av Lysaker-Sandvika i år. 

Foto: JERNBANEVERKET

● En sluttpakke er en frivillig avtale
mellom partene om at arbeidsforholdet
avsluttes. 
● Vanligvis tilbyr arbeidsgiveren en
økonomisk kompensasjon for at arbeids-
takeren skal gå ut av arbeidsforholdet. 
● Er dette en sunn økonomisk politikk
eller galskap, spør forfatterne av boken:
«Sluttpakkefesten».
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under en båttur torsdag, er utsatt. Da kan regjeringen heller rense naboen Kårstø, der alt står klart, mener Zero.
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velge bort de fedreukene de har
krav på. De vil neppe oppleve
like stor valgfrihet dersom fedre-
kvoten fjernes og fordelingen av
permisjonsukene må forhandles
på nytt igjen, først med mor og
deretter med arbeidsgiver. Er-
faringene med å fjerne fedrekvo-
ten i Danmark viser at mange
fedre vil, men ikke får det til. 

pende virkemidlene ikke være
tilstrekkelige til å nå det nasjona-
le utslippsmålet for 2020. Samlet
sett gir undersøkelsen grunnlag
for å påpeke at det er betydelig
risiko for at målet om å redusere
nasjonale utslipp av klimagasser
innen 2020 ikke vil bli nådd.».

Dagens klimaregime for de
store punktkildene er ikke i
nærheten av å fungere. Re-
gjeringens løftebrudd på Mong-
stad og Kårstø viser dette med
all tydelighet, men også innenfor
offshoresektoren er problemet
like åpenbart. Utslippene fra
norsk petrolumsnæring har økt
med 92 prosent siden 1990, og
Riksrevisjonen påpeker at da-
gens avgiftsnivå sannsynligvis

ikke lenger har noen ytterligere
utslippsreduserende effekt. 

Rens Kårstø
Skal CO2-norsktoppen tas av
lufta, må nye grep må tas. ZE-
RO foreslår at regjeringen nå tar
fram igjen planene om rensing
av gasskraftverket på Kårstø.
Dette gasskraftverket er nummer
fem på CO2-norsktoppen, og
regjeringen jobbet i flere år med
konkret planlegging av rensing
av dette gasskraftverket, før
løftene ble lagt på is i 2009. Men
rensearbeidet kan enkelt tas opp
igjen og regjeringen vil kunne
fatte en investeringsbeslutning
tidlig i denne stortingsperioden
dersom arbeidet ble startet

umiddelbart. Tiltaket vil alene gi
en klimagevinst på 1 million tonn
CO2. Dersom regjeringen også
gjennomfører ZEROs forslag om
å erstatte den forurensende
energiproduksjonen på gasseks-
portterminalen med CO2-renset
kraft og damp fra gasskraftverket
på nabotomta på Kårstø, kan
ytterligere 1,1 million tonn CO2-
utslipp fjernes. To politiske be-
slutninger, som gir om lag like
stor effekt som utslippene fra alle
lastebilene på norske veier til
sammen. To avgjørende klimatil-
tak, som illustrerer hvor mye
som kan oppnås dersom inn-
satsen rettes inn der det monner
mest. CO2-norsktoppen har vært
på lufta alt for lenge. 


