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Ledelsen tar gjenvalg

Tirsdag 17. januar 2012

gleder seg over at hele ledertrioen
stiller til gjenvalg på landsmøtet i april.
Dermed ligger det an til at Trine Skei
Grande fortsetter som partileder med
Helge Solum Larsen og Ola Elvestuen
som henholdsvis første og andre
nestleder. I tillegg til de tre toppene i
partiet, skal landsmøtet også velge
sentralstyre og landsstyre.
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departementet den årlige kontaktkonferansen for universiteter og høyskoler.
Statsråd Tora Aasland åpner ballet og på
talerlisten står blant andre utenriksminister Jonas Gahr Støre og EUs kommisjonær
for utdanning. Støre deltar også på den
store topplederkonferansen i dag, som «Frivillighet Norge».
arrangerer. Ellers har Anton, Tony og Tønnes navnedag, og
USAs førstedame Michelle Obama fyller 48 år.
JNE

VENSTRE: Valgkomiteen i Venstre
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TOPPLEDER: I dag arrangerer kunnskaps-

DAGEN
I DAG

fra EØS, melder Europautredningen:

vrige enn EU
VIL FORBEDRE: Leder for
utvalget, Kjell Erik Øie.

Vil ha økt
kompetanse
«Vi må få en slutt på anbudstyranniet mange norske
kommuner blir utsatt for»

LIV SIGNE NAVARSETE

BARNEHAGE
Styrket bemanning og økt
kompetanse blant de ansatte må til for å heve kvaliteten i barnehagene, er en av
konklusjonene i Øie-utvalgets forslag til ny barnehagelov.
Barnehagelovutvalget,
ledet av Kjell Erik Øie, peker på en rekke områder
som kan forbedres for å
oppnå et bedre barnehagetilbud.

– Mer utdanning

Ifølge
Klassekampens
beregninger kan Norge
kutte byråkrati for 1,4 milliarder årlig ved å heve terskelverdien til EU-nivå.
Kommunalminister Liv
Signe Navarsete mener anbudsreglene påfører norske
kommuner store tap hvert
eneste år.
– Færre anbud betyr både
at vi sparer penger og at offentlig sektor blir mer effektiv, sier hun.
politikk@klassekampen.no

Se også side 10

Håper å avlive myter om EØS
Sigbjørn Gjelsvik i Alternativer til dagens EØS-avtale håper Europautredningen kan
bidra til en faktabasert debatt
om EØS-avtalen.
– Vi håper utredningen kan
avlive noen av mytene som
eksisterer om at Norge er helt
avhengig av denne avtalen.
– Det er en myte at EØS-avtalen skal være helt avgjøren-

de for norsk eksport og markedsadgang, eller for samarbeid om utdannings-, forsknings-, miljø- eller kulturpolitikk. Vi håper utredningen
gir et faktabasert grunnlag for
debatten om norsk deltakelse.
Alternativer til EØS har
vært skeptiske til utredningens mandat, ettersom det
ikke har blitt lagt opp til å se på

alternativer til dagens avtale.
– Med et begrenset mandat
blir konklusjonene mindre interessante enn hva man kunne fått til. Vi må diskutere alternativer til EØS-avtalen, og
meningsmålinger vi har fått
utført viser et ønske i befolkningen om å finne andre alternativer. Det må politikerne ta
innover seg.

– Det handler ikke utelukkende om antall ansatte,
men også om kompetanse,
understreket Øie da han
overleverte forslagene til
kunnskapsminister Kristin
Halvorsen mandag.
– Ett av problemene i
barnehagen er at mange
ikke har utdanning utover
grunnskolen, sier Halvorsen. Overfor NTB understreker hun at ett av virkemidlene er å få flere til å
søke førskoleopplæring.

Regulering
I rapporten fra Øie-utvalget
er en regulering av den pedagogiske utdanningen et
sentralt punkt.
– Vi har likevel klart å
holde utdannede barnehageansatte oppe i en periode
med sterk vekst, påpeker
Halvorsen.
Barnehagene har per i
dag en dekningsgrad på 90
prosent, og det innbefatter
277.139 barn.
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