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Det er tragiske omstendigheter som er 
årsaken til at vi trenger et nytt regjerings-
kvartal. Terroraksjonen 22. juli 2011 hver-
ken kan eller skal glemmes. Men når vi nå 
må bygge opp et nytt regjeringskvartal, 
gir det oss muligheter til å tenke både by-
utvikling og gode arbeidsplasser. 

Tar området tilbake
Opprydningen i regjeringskvartalet et-
ter 22. juli 2011 pågår fremdeles. Samtidig 
åpnes området sakte, men sikkert opp 
igjen. Vi legger til rette for at denne delen 
av byen skal tas i bruk. Nå kan man både 
sykle og gå igjennom Høyblokken, og vi 
etablerer et 22. juli-senter i samme bygg. 
Sammen tar vi området tilbake.

Det nye regjeringskvartalet vil være et 
av de største byggeprosjektene i vår tid, 
og det vil prege byen og hverdagen til 
innbyggere, ansatte og politikere i gene-
rasjoner fremover.

Det nye kvartalet skal ligge samlet mel-
lom Møllergata og Akersgata, i hjertet av 
Oslo. Vi tar med oss historien vår videre 
ved at Høyblokken blir bevart. Samtidig 
må det nye kvartalet skape åpne og leven-
de byrom i Oslo.

Unngår bommer og sperringer
Det er svært viktig for Regjeringen at re-
gjeringskvartalet skal være åpent, trygt 
og inviterende. Dette står ikke i motset-
ning til krav om sikkerhet, slik mange sy-
nes tro. Dagens sikkerhetstiltak rundt re-
gjeringskvartalet og erstatningslokalene 

som er spredt over hele byen er ikke gode 
løsninger. 

Når vi samler departementene, kan vi 
åpne opp stengte gater og byrom i andre de-
ler av byen, og sikkerheten i det nye kvarta-
let kan integreres slik at vi kan unngå mid-
lertidige bommer og sperringer. 

Fremtidens regjeringskvartal hand-
ler om gode byrom, men også mye mer. 
Vi må legge til rette for trygge og gode 
arbeidsplasser og åpenheten må kombi-
neres med nødvendig sikkerhet. I tillegg 
gir et så stort byggeprosjekt mulighet for 
nyskapning innen byggeskikk, arkitektur 
og miljøvennlige løsninger. 

Fortjener en god debatt 
I dag åpner utstillingen med modeller og 
skisser til hvordan et fremtidig regjerings-
kvartal kan bli. Utstillingen viser hvilke ide-
er seks norske og internasjonale team har. 
Deres arkitekter, byplanleggere og andre 

fagfolk har tatt oppgaven med å se for seg 
hvordan regjeringskvartalet kan uttrykke 
demokrati, åpenhet, norske verdier og sam-
tidig ivareta sikkerhet og bymiljø.
Regjeringskvartalet er uten tvil symbol-
tunge bygg og fortjener en god debatt. I 
tillegg vil valg av løsninger påvirke inn-
byggere og næringslivet i Oslo. Hvordan 
utvikler vi best et representativt regje-
ringskvartal i dette området? Hvordan 
skaper vi åpent og levende bymiljø sam-
tidig som sikkerheten ivaretas? Hvordan 
kan vi gi gode og effektive arbeidsforhold 
for departementene?

Utstillingen som åpner i Høyblokken 
i dag er et godt grunnlag for en åpen og 
bred debatt om fremtidens regjerings-
kvartal. Ideene viser muligheter og hvor-
dan ulike valg påvirker byen. Jeg håper 
flest mulig vil se utstillingen og delta i 
debatten om utformingen av fremtidens 
regjeringskvartal.

Stort rom for nyskapning
Regjeringskvartalet. Jeg håper flest mulig vil se og delta i debatten  
om fremtidens regjeringskvartal.

Kort sagt

Flertallet i Stortinget vil endre arbeids-
miljøloven for å øke tilgangen til midler-
tidige ansettelser. Argumentet er at dette 
senker terskelen inn i arbeidslivet, særlig 
for sårbare grupper. 

Skal midlertidighet fungere som et slikt 
springbrett, må arbeidstagere uten fast 
stilling ha samme tilgang til opplæring 

og utdanning som andre. Norsk arbeids-
liv preges av et høyt kompetansenivå og 
et stort omstillingstempo. Hvis ansatte 
uten fast stilling systematisk har dårli-
gere vilkår for læring på jobben, kan en 
midlertidig ansettelse ende med innlå-
sing i en usikker og ufordelaktig posisjon 
i arbeidsmarkedet. 

Dårligere lærevilkår 
I dag offentliggjør Fafo en rapport om læ-
revilkår i norsk arbeidsliv. Her spør vi om 
et mer fleksibelt arbeidsmarked gir nye 
kompetansegap, altså om det er en sam-
menheng mellom lærevilkår og anset-
telsesform. For å gi svar, har vi undersøkt 
deltagelse og finansiering av etter- og vi-
dereutdanning for midlertidig ansatte. 

Våre analyser viser at midlertidige del-
tar mindre på kurs, og at arbeidsgivere er 
mindre villig til å investere i deres kom-
petanse. I 2013 deltok litt over halvparten, 
53 prosent, av faste ansatte på kurs eller 
annen etterutdanning. Dette er nesten 
ti prosentpoeng flere enn blant midler-
tidig ansatte. For videreutdanning som 
gir formell kompetanse er det motsatt – 
her deltar midlertidige noe mer enn fast 
ansatte. Men slik utdanning foregår på 
tross av dårlig tilrettelegging fra arbeids-
giver: sannsynligheten for at arbeidsgi-

ver finansierer videreutdanning er under 
halvparten så stor for midlertidige som 
for fast ansatte. Videreutdanning ser der-
med ut til å være en individuell strategi 
midlertidige tar i bruk for å bedre sin po-
sisjon på arbeidsmarkedet. 

Fremtidens lærevilkår 
Organisasjonen for økonomisk samar-
beid og utvikling i Europa, OECD, har 
gjentatte ganger vist at norske arbeids-
tagere deltar mye i etter- og videreutdan-
ning sammenlignet med arbeidstagere i 
andre land. Det skyldes kompetansepoli-
tikk, men også at den norske arbeidslivs-
modellen har gitt bestemte incentiver for 
å investere i kunnskap. Faste ansettelser 
er en del av dette bilde fordi det gjør in-
vestering i utdanning mindre risikabelt. 
Midlertidighet svekker arbeidsgivers in-
centiv til å investere i ansattes kunnskap, 
fordi risikoen for ikke å få valuta for pen-
gene er større.  

Våre data tyder på at det fleksible ar-
beidslivet som den nye arbeidsmiljøloven 
er med på å fremme har større kompe-
tansegap enn i dag. Om den langsiktige 
virkningen av dårlige lærevilkår for mid-
lertidige er permanent innlåsing eller 
overgang til bedre betingelser, er et viktig 
spørsmål for fremtidig forskning.

Midlertidig ansatte lærer mindre

Jan Tore Sanner
kommunal-  
og moderniseringsminister (H)
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Udemokratiske 
Norge
Enda en gang har vi, i asylbarn-
saken, fått det demonstrert: 
Mindretallet på Stortinget, og 
derved mindretallet blant folket, 
tvinger det politiske flertallet 
i kne. To politiske partier nes-
ten uten støtte i folket regjerer i 
praksis landet, stikk i strid med 
folkets vilje og valg!

Hvor lenge skal folket og Stor-
tinget godta dette ballspillet 
med, og narringen av, velgerne? 
Synes virkelig Regjeringen og se-
riøse politikere at slikt omvendt 
demokrati er akseptabelt i vårt 
land? Hvor er respekten for vel-
gerne og disses stemmegivning 
ved valgene? Mener dere virkelig 
at det er demokrati dere prakti-
serer? Hvor ellers i en sammen-
lignbar verden tillater man seg 
slik å ignorere velgernes vilje og 
stemmegivning?

Minipartiene synes umetteli-
ge i egne ambisjoner, på tross av 
helt manglende velgeroppslut-
ning. Farlig og vanvittig blir 
dette når Regjeringen, med fol-
keflertallet faktisk bak seg, gang 
etter gang viser en svakhet og 
ettergivenhet som på denne 
måten setter det demokratiske 
prinsipp ikke bare til side, men 
på hodet! Selvsagt viser den se-
nere tids utvikling det fullsten-
dig uholdbare ved grunnlaget 
for dagens regjering med «støt-
tepartier». Svært avslørende og 
skandaløst blir det når regje-
ringspartienes henrykkelse over 
egen posisjon fullstendig over-
skygger oppfatningen av rett og 
galt!
Frank Bøhn  Haug
Mysen 

Et hundehus  
for å lufte  
privatiseringen?
Jeg er Ekely-beboer og raser over 
planen om et «hundehus» (Thiis-
Evensen i Aftenposten 29. mars) 
som skal være med på å «lufte ut 
privatiseringen» av Ekely. Kunst-
nerboligene, Munchs atelier, og 
Kikkuttomten er fredet av Riks-
antikvaren. Tragisk ble Munchs 
sveitservilla revet av Oslo kom-
mune i 1960. Skal et tilsvarende 
feilgrep skje igjen? Skal vi still-
tiende se på at den siste rest av 
historien om Munchs bo- og ar-
beidssted endevendes. Kikkut-
tomten og eplehagen kan i dag 
oppleves som det autentiske 
utsynet Munch hadde på Ekely 
frem til sin død her i 1944.

Det er fullstendig historieløst 
å ødelegge denne unike mulig-
heten til å se hva han så. Respek-
ter fredningen, kunstneren og 
hans historie! På Ekely bor og 
arbeider profesjonelle billed-
kunstnere til enhver tid, slik de 
har gjort i over 60 år. Slik er es-
sensen og forutsetningen for 
Ekely borettslag. Her finnes in-
gen porter eller gjerder. Epleha-
gen kan oppleves som en park, 
og Kikkuttomten er en livsviktig 
«hage» for artsmangfoldet. Ekely 
slik det kan oppleves i dag, er en 
kulturmagnet og fullt av krea-
tivitet. 
Ingunn  Skogholt
Ekely, Oslo 

Det er svært viktig for Regjeringen at regjeringskvartalet skal være åpent, trygt og invite-
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Arbeidsliv. Opplæring og utdanning for midlertidig ansatte er ikke 
tilstrekkelig til at midlertidigheten gir et springbrett til arbeidslivet.
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