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Et lag rundt
læreren

FINANSNÆRINGEN e Til høsten kan Stortinget vedta en ny inansskatt.
Den er dårlig nytt både for kunder og ansatte i inansnæringen,
og særlig i Distrikts-Norge.

OVERGREP

Ny skatt truer
arbeidsplasser

GRETHE KVIST
Fylkesleder Fellesorganisasjonen (FO),
Hordaland

I BT 27.06. kunne vi lese at lærere

skal øves i å avdekke overgrep
mot barn. Det er bra at kunnskap
om vold og overgrep mot barn
også blir obligatorisk i barnehage- og lærerutdanning, men
lærerne trenger også støtte fra
andre profesjoner. Tverrfaglig
tilnærming er nødvendig for å
gjenkjenne situasjoner og gripe
inn med tilstrekkelig varierte og
effektive tiltak når vold og seksuelle overgrep oppdages.
Det er gjort ulike undersøkelser de siste årene, og vi vet at
risikoen for at barn utsettes for
vold øker i familier der foreldre
har rus-, psykiske- eller økonomiske problemer. I tillegg vet vi
at barn med funksjonsnedsettelser og minoritetsbarn oftere
utsettes for vold og seksuelle
overgrep enn andre barn.
VÅRE MEDLEMMER arbeider daglig med utsatte barn og unge,
eller barn og unge med ulike
bistandsbehov som setter dem
i en ekstra sårbar situasjon. «Et
lag rundt læreren» er et forsknings- og utviklingsprosjekt
som understreker nødvendigheten av flerfaglig kompetanse
i skolen. Flere sosialarbeidere i
skolen vil frigjøre tid for lærere
og skoleledelse til å konsentrere
seg om elevens læringsutbytte.
De bidrar også med annen viktig
kompetanse.
Vi ønsker å påpeke viktigheten av barneperspektivet. Barns
rett til et liv uten omsorgssvikt,
vold og overgrep er et overordnet utgangspunkt. Det er
dessverre fortsatt sterke tabu
knyttet til å fortelle om vold
og seksuelle overgrep. Det må
legges til rette for at barn selv
får formidle egne erfaringer og
opplevelser. BT fortalte nylig
historien om «Vilde». I syv år
bar hun på hemmeligheten om
seksuelt overgrep. Ingen skal ha
slike hemmeligheter.
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ARTIENE på Stortinget er enige

DERFOR MENER vi at barna må få

tilgang til flere voksne i barnehage og skole! Barna ønsker seg
personer som har tid og kompetanse til å hjelpe med små og
store problemer. Sosialarbeidere
utgjør en viktig ressurs som
sammen med andre yrkesgrupper kan bygge dette nødvendig
laget rundt eleven – for det er
det er nettopp «Vilde» og hennes skolekamerater som må stå
i fokus.

Har du debattinnlegg?
Hovedinnlegg kan være inntil 3500
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innlegg.
Delta i debatten på bt.no/meninger
E-post: debatt@bt.no

om å innføre en særskatt for
finansnæringen på 3,5 milliarder kroner fra 2017. Vi frykter
at det vil skje gjennom en
særskilt arbeidsgiveravgift på finansielle
foretak, en såkalt lønnsumsavgift slik de
har i Danmark.
Økt skatt på arbeidstakere i norske
banker og forsikringsselskap vil få den
utilsiktede effekt at en enda større andel
av finansielle tjenester leveres fra utlandet. Erfaringene fra Danmark viser at
det er en direkte sammenheng mellom
forhøyet arbeidsgiveravgift og økt utkontraktering. Der har over 8000 arbeidsplasser i finansnæringen forsvunnet i
kjølvannet av lønnsumsavgiften.
Konsekvensen i Norge vil i praksis bli
enda flere nedlagte kontorer på Vestlandet og i Distrikts-Norge, økning i arbeidsledigheten, fraflytting, og dyrere bank- og
forsikringstjenester. Er dette virkelig noe
politikerne ønsker?
SKATTEFORLIKET er det kalt, kompromisset

mellom de politiske partiene om prinsippene for skattleggingen i Norge. Det
minner mer om et skattesvik når partier

som ellers er kjent for å være opptatt av
å bevare arbeidsplasser i hele Norge, vil
innføre en finansskatt som får stikk motsatt effekt. Det er ikke klokt å innføre en
særskatt uten en bred utredning av konsekvensene slik de er i ferd med å gjøre.
Finanssektoren er navet i økonomien og
er næringen for andre næringer.
Finansnæringen er en av de næringene i Fastlands-Norge som betaler mest
skatt, nesten 50 prosent mer enn industrien samlet de siste årene. Den norske
finansnæringen kjennetegnes av høy verdiskaping og produktivitetsvekst, og den
har vist seg svært robust sammenlignet
med samme næring i andre land.
Forskningsrapporten «Den norske
finansnæring – en vekstnæring» beskriver mulighetene for norsk finansnæring,
som anses å ha de beste forutsetninger
for å vokse og sysselsette ansatte med
høyere utdanning i fremtiden. Dette er
gjennomførbart dersom myndighetene,
næringen og utdanningsinstitusjonene
har ambisjoner for næringen. Med forslaget om en egen finansskatt spenner
ben for denne utviklingen. Isteden demonstrerer politikerne en total mangel
på ambisjoner for finansnæringen.
SKATTEFORLIKET har som formål å skape

vekst, omstilling og nye arbeidsplasser.
I praksis sender politikerne regningen til
finansnæringen – som garantert lemper
kostnaden over til kundene og sine egne
ansatte.
Vestlandet vil tape stort slik finansskatten er tenkt innført. Det vil også kundene, lokalt næringsliv, og alle ansatte

som mister jobben. Den nye finansskatten er en tøff tilleggsbelastning for en
næring som allerede står midt i en kritisk
omstillingsfase grunnet ny teknologi og
strengere myndighetskrav.
Over natten blir det langt dyrere å ha
faste ansatte i næringen. Ifølge beregninger utført av Finans Norge vil 3,5 milliarder kroner i økt skatteinntekt for staten
måtte innebære at arbeidsgiveravgiften
for bank og finans øker fra 14,1 til 23,7
prosent. I gjennomsnitt vil det bli om lag
70.000 kroner dyrere i året å ha ansatt en
medarbeider. Dette forsterker argumentene for omfattende nedbemanning,
outsourcing og innleie av konsulenter til
fordel for egne ansatte.

I gjennomsnitt vil det bli om
lag 70.000 kroner dyrere i året
å ha ansatt en medarbeider.
FINANSNÆRINGEN kommer til å tilpasse

seg innføring av en finansskatt. Derimot
er det kundene som må betale prisen
sammen med ansatte som mister jobbene
sine. Myndighetene er i ferd med å sparke
bena under finansnæringen i DistriktsNorge, og hele næringslivet i regionene
står i fare.
Finansforbundet oppfordrer Stortinget og regjeringen om å snu i denne
saken. Politikere, kunder og næringsaktører som er opptatt av å sikre næringen
vår bærekraftige vilkår må komme på
banen. Nå, før det er for sent!

