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Julekalender for norske politikere
Kjære politiker med flere,
Foreldre bruker stadig flere penger på adventskalendere for sine barn. Det er hyggelig at de
tenker på barna sine, og enda bedre kunne det blitt om flere lagde sine egne, varierte og mer
kreative adventskalendere. I tillegg kunne det sikkert vært hyggelig for voksne å få en
adventskalender også. I den forbindelse har jeg laget en quiz julekalender for norske
politikere, og som noen flere spesielt utvalgte personer, grupper, komiteer eller organisasjoner
som i stor grad er med på å forme det norske samfunn også får tilsendt. Ofte vil arbeidsfeltet
deres være langt unna innholdet i de ulike lukene, og det er god spredning. Uansett vil nok de
fleste av dere ha en direkte eller indirekte relasjon med innholdet i julekalenderen. I tillegg
påvirkes alle områder av det norske samfunn av de politiske valgene som løftes opp her, samt
at det finnes en fellesnevner. Temaene er egentlig svært seriøse, og dere forstår at undertonen
inneholder en god dose kritisk og (u)sunn refleksjon. Imidlertid regner jeg med at de som tar
seg tid til å lese det også ser humoren i det, og får noe å tenke på og et hyggelig avbrekk i
adventstiden. Dere er selvfølgelig velkommen til å svare eller å løfte dette opp til Politiker
NM (dere er jo flinke til å lage nye NM grener), men viktigere er det at dere bruker
innspillene til å skape et bedre samfunn, spesielt for barn og unge. De skal jo tross alt betale
pensjonen vår og pleie oss når vi henger i hornet.
Julekalender luke 1/24
Politikere i Norge anser Elbil som det ultimale miljøtiltaket, men hvilke trafikkmiljøtiltak er
egentlig mer effektivt enn elbil når vi tar med bruk av strøm, bygging av ladestasjoner, CO2utslipp i elbilers levetid, produksjon av elbiler, frakt og oppbevaring av elbiler, veibygging,
parkering, slitasje på veier og bilkø? (Tips! Det er kun et riktig svar).
___ Scooter og motorsykkel
___ Sykkel
___ Kollektiv tilbud
___ Alle de tre nevnte tiltakene over
___ Hest og kjerre
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Julekalender luke 2/24 (NB! Les luke 1 først)
Vi fortsetter litt med miljø siden det er helt avgjørende for menneskehetens framtid, men hva
er det beste miljøtiltaket av de fire forslagene under? (Tips! Ærlighet varer lengst).
___ Å redusere forbruket
___ Å ta med seg brukt plastpose når man handler mat
___ Å ta litt færre ferieturer til fjerntliggende land
___ Å kildesortere avfall
Julekalender luke 3/24 (NB! Les luke 1 først)
Oppgraderingen av Tøyen torg inkluderer å legge flerfarget brostein for hånd på torget, samt å
bytte ut solide og nesten nye trebenker med helt nye varianter. Etter at jeg så resultatet av
dette ønsket jeg å høre hvor mye dette kostet. Grunnen til dette er en oppfatning av at
økonomiske ressurser kunne vært brukt på en mer fornuftig måte. Blant annet er jeg villig til å
argumentere sterkt for å ha en fruktbar løsning på ungdomsproblematikk i indre Oslo øst, og
til en kostnad på 0,2 % av det politikerne har bevilget til tiltak som etter alt å dømme har liten
eller ingen effekt. Jeg sendte derfor en forespørsel til bydel Gamle Oslo, Oslo kommune, Oslo
byråd med flere for å spørre hva kostnaden for dette prosjektet var. Jeg fikk ikke noe svar,
men ble bare sendt videre, samt at alle jeg kontaktet fraskrev seg ansvaret. Fra valget i 2017
vet vi at valgdeltagelsen i Gamle Oslo var på 34 %. I hvilken grad kan man si at vi lever i et
demokrati når borgere i for eksempel Gamle Oslo verken stemmer, får være med på å
bestemme hvordan politikere bruker pengene i deres nærmiljø, eller får vite hva ulike
prosjekter i nærmiljøet koster? (Tips! Det er kun et riktig svar).
___ Dette er helt i tråd med et fullkomment demokrati
___ Dette viser at vi er på vei mot enda mer demokrati (link kalenderluke 19)
___ Det er et nytt eksempel på et skinndemokrati
___ Bare bli sittende og stol på at vi vet best!
Julekalender luke 4/24 (NB! Les luke 1 først)
Flere trenere på tvers av ulike idretter merker at fysisk form hos barn er merkbart redusert
bare på få år. Det vil for eksempel si at kullene som er født i 2004 hadde merkbar bedre fysisk
form da de var 10 år enn 2008-kullet i dag. Hva gjør vi med det og hvor mye vil det koste
samfunnet ikke å gjøre noe med det? (Tips! Det er et svar som er bedre enn de andre).
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___ Jeg foreslår at vi lager en ny app fordi app er løsningen på alt, og samfunnet
kommer til å spare billioner på helseutgifter
___ Kostnaden er enorm, og derfor ønsker vi å styrke idrettstilbudet ved å bistå
idrettslagene med bygging og drift av anlegg, lønn, etter skoletid tilbud m.m.
___ Vi bygger en ny hoppbakke siden det er mye enklere å dokumentere at man har
bygd et anlegg som åtte personer kan bruke enn å dokumentere bedre helse for 100
000 mennesker
___ Jeg var ikke klar over at tilstanden er så akutt, og jeg har heller ingen praktisk
forståelse for de personlige og samfunnsmessige kostnadene med dette
___ Idrett og dugnadsånden er ikke viktig nok for norsk helse og Norges BNP til at
politikere bør bruke tid og ressurser på dette spørsmålet, selv om frivillig arbeid innen
idrett er stipulert til å utgjøre 34 000 årsverk og å generere 17 milliarder kroner årlig
___ Det beste er å sette ned en komité som skal se på det, og et utvalg som skal passe
på at komiteen ser på det
Julekalender luke 5/24 (NB! Les luke 1 først)
Vi lever i en tid da majoriteten av spåfolk snakker om at framtiden vil bli helt annerledes enn i
dag, det kreves helt ny kompetanse nå enn før, halvparten av alle jobber vil være borte innen
20 år, alle erfaringer og kunnskap generert før år 2000 er gått ut på dato, og eldre er kun en
utgift som må effektiviseres til beinet. I hvilken grad viser vi respekt for eldre og våre forfedre
i dag, og hva er grunnen til at dagens nåtid er den eneste nåtiden gjennom menneskets historie
hvor vi helt sikkert kommer til å treffe med spådommene? (Tips! Se luke fire).
___ Det er fordi vi har lært så mye av historien at vi ikke gjør noen av de samme
feilene som er begått før, og at vi er mye smartere i dag enn før
___ Lumbago boogie
___ Historie og tankegangen vi lærer ved å studere historie er kun for eldre mennesker
og eksentriske professorer, og verken historie eller eldre genererer materielle verdier,
bortsett for private aktører som kan tjene penger på eldrebølgen
___ Det er nok en viss sannsynlighet for at kunnskapen og erfaringene til våre forfedre
med fordel kunne blitt brukt i dag også, og at våre etterkommere vil betrakte våre valg
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og handlinger med like stor fortvilelse som vi dømmer våre forfedre i forhold til for
eksempel hekseforfølgelse, lobotomi, fornorsking av samer, kastrering av homofile,
psykiatriens bruk av elektrosjokkbehandling, Wilborg-saken, Ambulansesaken etc.
Julekalender luke 6/24 (NB! Les luke 1 først)
Verdens beste land å bo i og verdens rikeste land nevnes til stadighet i omtaler om Norge,
men for hvem? Hvordan er for eksempel rettighetene og mulighetene til funksjonshemmede
og andre som ikke er ”normal”? (Tips! Ikke bruk for lang tid på å finne riktig svar).
___ Menneskesyn og menneskeverd er kompliserte greier
___ Vi kommer til å styrke New Public Management, og vi er sikker på at de kommer
med noen god strategier som for eksempel ”høyt inkluderingstrykk og direkte
synergieffekter med 360° funksjonsanalyse og digitale dialogmøter”, og som en bonus
kan vi svi av 590 av 600 millioner i budsjettet på konsulenthonorar
___ Brannslukningstiltak er populært blant norske politikere, så vi finner nok på noe
her også
___ ”Det er typisk norsk å være best”
Julekalender luke 7/24 (NB! Les luke 1 først)
Tørr norske politikere å evaluere reformer og pengebruk innen utdanning ut fra; 1) hvor
omfattende og vanskelig dagens pensum ved videregående skoler, høgskoler og universitet er
sammenlignet med pensum for 20, 30, 40 og 50 år siden; 2) hvor vanskelig
eksamensoppgavene ved videregående skoler, høgskoler og universitet er sammenlignet med
eksamensoppgaver for 20, 30, 40 og 50 år siden; og 3) hva som kreves for å få bestått versus
en topp karakter ved videregående skoler, høgskoler og universitet i dag sammenlignet med
hva som krevdes for 20, 30, 40 og 50 år siden? Eller kanskje det er best å evaluere norsk
utdanning ut fra hvilken makt politikere får og hvor mye penger business folk tjener? (Tips!
Teori og praksis er ikke alltid lett).
___ Ja, vi kommer til å evaluere effekten av norsk utdanning på en grundig og
vitenskapelig måte, inkludert variablene som er skissert her
___ Evaluere? Er det lurt å bruke tid og ressurser på å evaluere ulike pilotprosjekter og
reformer, og å gjøre et godt forarbeid? Er ikke tro, egen agenda, lotto og politisk
prestisje nok (link kalenderluke 9)?
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___ Nei, vi velger våre målemetoder som bekrefter vår ideologi
___ Nei, men vi er veldig fornøyd med å gjøre de rike rikere selv om det ikke er i
samsvar med hvem og hva skolepolitikere er til for
Julekalender luke 8/24 (NB! Les luke 1 først)
Hvilken av disse fem punktene i norsk utdanning har politikere, skoleeiere og
businesspersoner klart å eliminere siste 30 år? (Tips! Sette ring rundt riktig svar. Her kan du
samle mange poeng, men trolig ikke fem poeng).
1)

Tilfredsstillelse av elevenes behov, og spesielt behovet for lek og mestring

2)

Innstats, disiplin og fokus blant elevene (link kalenderluke 16)

3)

Indre motivasjon, både hos elever og lærere

4)

Tillit og respekt, både elever i forhold til lærere, skoleeiere i forhold til lærere og
foreldre i forhold til skolen som helhet

5)

Byråkrati og byråkratiske konflikter (link kalenderluke 19)

Julekalender luke 9/24 (NB! Les luke 1 først)
Hvilke av disse flaskehalsene er dagens og historiens femte teknologibølge i norsk utdanning
et eksempel på? (Tips! Det er kun et riktig svar, selv om du ser en link til kalenderluke 7).
___ Mål-middel miks
___ Parkinsons lov
___ Gruppetenkning
___ Alle disse tre flaskehalsene nevnt her
___ Flasketuten peker på
Julekalender luke 10/24 (NB! Les luke 1 først)
Hva er grunnen til at norske arbeidstakere er blant de som jobber mest effektivt i verden?
Hvordan skal vi lykkes med å overføre disse ferdighetene til innflyttere? (Tips!
Assimileringspolitikken ble for eksempel gjennomført med negative følger for norske samer
etter 2.verdenskrig, slik at jeg tviler på at det er riktig svar).
___ Vi jobber mest effektivt fordi vi bruker konkurranse som motivasjon (link
kalenderluke 11 og 21), og alle, uansett mental kulturarv, blir assimilert inn i vår
jobbkultur automatisk
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___ Jeg kan ikke svare nå fordi jeg må sjekke antall likes på facebook, oppdatere
Instagram, sende en snapchat og kjøpe meg en kaffelatte
___ Det er fordi vi går på ski, og spiser fårikål og kjøttkaker, og da handler det bare
om å få innflyttere til å gjøre det samme
___ Det er vanskelig å lære kultur, men absolutt mulig. Det starter med å konkretisere
hva som kjennetegner norsk kultur, og et av flere konkrete kjennetegn er at vi
tradisjonelt sett har vært preget av små ulikheter og likeverd. Dette har etter alt å
dømme medført at folk har tillit til hverandre (link kalenderluke 11 og 23) og ønsker å
gjøre det lille ekstra uten ytre motivasjon.
Julekalender luke 11/24 (NB! Les luke 1 først)
Hvor viktig er tillit for det norske BNP, og er den økende eller synkende? (Tips! Stol på deg
selv).
___ Tillit og utviklingskurven for tillit er ikke så viktig for det handler om
konkurranse – konkurranse – konkurranse (link kalenderluke 10 og 21)
___ Når du nevner det så er det vel kanskje sant at det aller meste av omsetningen av
varer og tjenester bygger på tillit, og at det er en verdi som kan være synkende (link
kalenderluke 23)
___ Tillit er viktig og selvfølgelig stigende, og derfor er det bare å ha tillit til at norske
politikere har tillit til at norske borgere har tillit til at politikere kan noe
___ Tillit er en myk verdi og det gikk av moten etter chatten mellom Margaret
Thatcher og Ronald Reagan i 1985, og den har vært synkende siden
Julekalender luke 12/24 (NB! Les luke 1 først)
I følge dagens debatt opplever norske kvinner systematisk mangel på likestilling, og alle som
ymter frampå om at det på et makronivå i noen tilfeller kan være snudd på hodet, er tette i
nøtta. Hvilke av følgende aspekt ved det norske samfunn handler om likestilling? (Tips! Det
er lov å sette flere kryss for de som føler for det).
o Foreldreretten
o Skolesystemet
o Valg av yrke, lønn og karriere
o Forventet levealder
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o Barnedødelighet
o Antall personer av begge kjønn i bedrifters styre
o Antall innsatte i norske fengsel og fengselsstraff
o Hverdagen for norske kvinner som kommer fra andre land i verden
o Rettighetene til transseksuelle og alle mellomkjønn varianter
o Kjønnskvotering for alle kjønn
o Verneplikten
o Abort
o Pardans
o Bruken av ord med ”mann” framfor ”person”, ”boer”, ”folk” etc.
o Klær og interiør
Julekalender luke 13/24
Det er ingen luke i dag siden vi skal gå i Santa Lucia tog (link kalenderluke 23). Luciadagen
er den hellige Lucias minnedag. Lucia led ifølge legenden martyrdøden under
kristendomsforfølgelsene i Romerriket tidlig på 300-tallet. 1700 år senere feires hun
fremdeles som helgen i katolske land. I Norden er feiringen blandet sammen med den gamle
norrøne lussitradisjonen.
Julekalender luke 14/24 (NB! Les luke 1 først)
Hvilke av følgende tiltak var mest bortkastet penger, og hvor mange puterom eller action rom
til barnehager kunne vi ha laget for dette beløpet? (Tips! Huske å puste).
___ Politiets IKT-prosjekt ”Merverdiprogrammet” som ble stanset etter at det var
brukt 250 millioner = 12 500 puterom
___ Ny GIV-pakken, som skulle redusere frafall fra den videregående skolen med en
prislapp på 700 millioner kroner, og som ikke har gitt noen effekt = 35 000 puterom
___ NAVs IT-prosjekt som ble stanset etter at det var brukt 700 millioner = 35 000
puterom
___ Sporveiens billettsystem Flexus som ikke virker og skal fjernes, og det kostet 600
millioner og sette opp og en milliard å fjerne sperreportene = 80 000 puterom
___ Mongstad-prosjektet hvor staten har brukt 8 milliarder på et prosjekt som
havarerte = 400 000 puterom
7

www.fotballforkids.no
Julekalender luke 15/24 (NB! Les luke 1 først)
Det er en del norske borgere som forsøker å argumentere for at vi må redusere svindel av
norske trygderettigheter. På motsatt side er det politikere og journalister som mener at det
beskjedne beløpet på to milliarder trygdepenger som årlig forsvinner ut av landet, og bruk av
300 000 millioner årlig på trygderettigheter på kriminelle på rømmen fra politiet, utgjør svært
lite i det store bilde. Men hvor mange barn i fattige land kunne, ifølge Røde Kors, fått
livsviktig medisiner og/eller overlevd sult med disse pengene? (Tips! Matten er ganske enkel).
___ Over 500 000 barn hvert år
___ Nøyaktig 1 000 000 barn hvert år
___ Omtrent 5 000 000 barn hvert år
___ Nesten 9 000 000 barn hvert år
Julekalender luke 16/24 (NB! Les luke 1 først)
Lærer, trenere, miljøarbeidere, ungdomsarbeidere med flere som jobber med barn og ungdom
opplever at fokus er merkbart redusert siste 10 år. Selv kunne jeg fram til år 2010 være vikar i
norske skoler og få elevene til å følge med. Etter dette har jeg måttet kapitulere når det gjelder
skole, men jeg klarer fortsatt å få fokus når jeg er vikartrener i fotball. Imidlertid føler jeg at
den dagen hvor jeg heller ikke får fokus i fotball kommer stadig nærmere. Noe av de samme
erfaringene har trenere i internasjonale fotballakademier, hvor de ser at de øvelsene 11-åringer
kunne gjennomføre i 2010, kun er gjennomførebar med 15-åringer i dag. I forlengelsen av
dette er det interessant å spørre oss hva vi har igjen etter fokus? (Tips! Valgfritt).
___ Masse armer og ben
___ Det er umulig å forutse, men det er neppe positivt verken for samfunnet eller den
enkelte
___ Kunstig intelligens, smartteknologi, app og roboter
___ En samfunnsmessig kollaps
Julekalender luke 17/24 (NB! Les luke 1 først)
Norske myndigheter uttaler at de skal satse på innovasjon og gründere. I den sammenhengen
virker det litt merkelig at de som starter enkeltpersonforetak nesten ikke har noen rettigheter.
Løsningen kunne vært at alle skal lage AS, men det krever litt mer administrativ jobb å drive
et AS enn et enkeltpersonforetak. Hva er grunnen til at rettighetene til de som driver
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enkeltpersonforetak er så få, og at de ikke tar utgangspunkt i omsetting og overskudd? (Tips!
Det er lov til å drømme).
___ Enkeltpersonforetak blir som regel lagt ned innen to år så hvorfor bry oss?
___ De som starter enkeltpersonforetak er som regel kreative og nysgjerrige folk som
ikke er så opptatt av sikkerhet
___ Siden vi har en pensjonsordning og et skattesystem som ingen forstår er det heller
ikke å forvente at vi kan lage enkle og rettferdige regler for enkeltpersonforetak
___ Vi skal endre reglene umiddelbart siden enkeltpersonforetak bidrar sterkt med å
holde AS Norge i gang
Julekalender luke 18/24 (NB! Les luke 1 først)
Hurra for den digitale samfunnsborgeren, men har internett egentlig gjort det norske folk mer
opplyst og smartere, og har internett medført økt ytringsfrihet? (Tips! Se luke to).
___ Selvfølgelig
___ Ja, jeg tror da det
___ nei, det er bare en myte som vi tenner bål under (link kalenderluke 19)
___ Æh, må jeg forstå konseptet ”signifying” for å henge med her? (link luke 22)
Julekalender luke 19/24 (NB! Les luke 1 først)
Hvilke av følgende variabler har stoppet opp eller blitt reversert i din tid som politiker? (Tips!
Det er lov å sette flere kryss).
o Kognitive ferdigheter og intelligens
o Levealder
o Helse (psykisk, fysisk og sosial)
o Muligheten til boligkjøp for unge mennesker
o Lønn for middelklassen
o Alkoholkonsum og narkotikabruk
o Kjøpekraft
o Gjeld
o Arbeidsevne, arbeidsmoral og arbeidseffektivitet
o Yrkesstolthet og ærlighet
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o Ytringsfrihet og debattnivå
o Bruken av jåleord og floskler
o Demokrati
o Byråkrati
Julekalender luke 20/24 (NB! Les luke 1 først)
Hvor mange prosent av den norske befolkning forstår at norske myndigheter venter med å
bygge ut infrastruktur, på tross av at det er akutte behov for det, fordi det kan være en god
stimulator for økonomisk vekst ved neste økonomiske nedgangstid, akkurat tilsvarende Kina
sin håndtering av siste finanskrise? (Tips! Det finnes gode og dårlige sitat, link luke 22).
___ Heldigvis veldig få
___ For å sitere Carl I. Hagen; ”dette er dikterier”
___ Sikkert flere enn politikerne tror og håper
___ Jeg er utslitt, så kan du ikke være så snill å slutte å sende slike spørsmål om
virkeligheten. Jeg tilbringer tross alt tiden på et kontor eller i møterom.
Julekalender luke 21/24 (NB! Les luke 1 først)
Hva ville skjedd om vi plasserte Erna og Siv på Bjørnøya for å snekre bord? I starten var det
ingen konkurranse mellom dem, og de kunne samarbeide om å lage bordene. Etter en stund
kommer en VIP-person med en strategi for å få dem til å øke produksjonen. Strategien gikk ut
på å lage en konkurranse om dagens matrasjon før de skulle sette i gang med å bygge bord.
Hva ville da skje med effektiviteten og produksjonen? (Tips! Du gjør det bra. Det er snart jul).
___ Produktiviteten ville økt merkbart
___ Kald skulder, høy nese, oppløftet skjørt og snøfting i beste hurpe tradisjon
___ De ville dele matrasjonen søsterlig mellom seg og samarbeide til samfunnets beste
___ Det ville utvikle seg en isfront mellom dem og effektiviteten synke som en stein
Julekalender luke 22/24 (NB! Les luke 1 først)
I norsk media framstilles som regel Russland som en skummel fiende, mens USA tradisjonelt
har fått utelukkende positiv omtale (dog kan Trump klare å skaffe USA litt mer negativ
omtale). Gitt at synet på Russland som en stor trussel for Norge er noe oppskrytt, hvem er da
den egentlige store, stygge ulven? (Tips! Her er det et logisk svar, og så litt kognitiv sirkus).
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___ Storeulv i tidligere utgaver av Donald Duck
___ Dårlig gangsyn
___ Alle ulovlige skutte ulver i norsk villmark
___ For å sitere Eminem; “Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the
real Slim Shady please stand up?”
___ For å sitere Michael Douglas i filmen Falling down;”Am I the bad guy here”?
Julekalender luke 23/24
Norske styresmakter har fjernet kristendommen som statsreligion. Var det en overveid og lur
beslutning, eller kan det være at kristendommen har hatt og fortsatt har større betydning for
norske verdier, arbeidsmoral og BNP enn vi forstår? Dessuten, hva er grunnen til at vi skal
feire jul og ha fult av kristne helligdager når vi ikke lengre har kristendommen som
statsreligion? Bør vi ikke da enten fjerne høytider og helligdager, eller styrke folks forståelse
for hvorfor vi feirer jul, påske og pinse? (Tips! Husk luke 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15 og 19).
___ Det hadde vært deilig å slippe å kjøpe julegaver og å oppleve alt dette julestresset
___ Jeg rekker ikke å svare nå fordi jeg må lage risgrøt og vinne en marsipangris
___ Det hadde vært litt synd å gå glipp av Grevinnen og hovmesteren, Askepott m.m.
___ O jul med din glede og barnlige lyst vi ønsker deg alle velkommen, og så har jeg
glemt nok en julesang for jeg lærte den ikke på skolen
Julekalender luke 24/24
På et autotelisk, ontologisk og filosofisk grunnlag måtte jeg bare få gjennomført dette
julekalenderprosjektet mitt, uavhengig av mottakelsen. Det har trolig ikke vært så lett å henge
med på metaplott, helheten, tipsene, linkene, ingressene, ”signifying”, sitatene, moralen,
fellesnevneren og det jeg egentlig holder på med her, men våre etterkommere vil forstå det.
Folk er nok ferdige med å kjøpe årets julegaver nå, men mitt juleønske handler mest om moral
og prioriteringer, og jeg har hatt det samme juleønsket siden jeg forsto hva som er viktigst for
norske styresmakter. Heldigvis er jeg ikke alene om å forstå hvordan toppverden og
bakverden samarbeider. Selv om vi ikke skulle klarer å gå i andres fotspor, håper jeg også en
dag å kunne våkne opp fra en drøm og ikke et mareritt. Så langt har jeg ødelagt helsen min og
levd uten økonomisk sikkerhet for å få lov til å bidra med det som burde bety mest for Norge.
Juleønsket mitt ligger vedlagt som pdf sammen med hele Julekalenderen.
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