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4 Meninger

Velferdsstat for krisetider

Vi trenger en velferdsstat som bidrar til omstilling – ikke 
utstøting. Og det haster.

A
dvarslene står 
skrevet på 
veggen. Fallende 
oljepris og økende 
ledighet kan være 
starten på en 

økonomisk nedtur vi ikke har 
sett siden slutten av 1980-tal-
let. Som om ikke det var nok, 
varsler teknologiforskere 
verden over at vi står overfor et 
teknologisk paradigmeskifte 
som vil fjerne – men i liten grad 
skape – jobber. 

Kombinasjonen av teknolo-
gier som kunstig intelligens, 
bedre og billigere sensorer og 
3D-printing kan gjøre at 
maskiner erstatter mennesker 
på så mye som en tredjedel av 
arbeidsplassene i løpet av 20 år 
(Ekeland m.fl. 2015). Det store 
spørsmålet er derfor ikke 
hvorvidt det blir omstilling. 
Spørsmålet er hvorvidt dem 
som mister jobben kommer seg 
ut i andre jobber – eller om de 
forblir utenfor arbeidsmarke-
det. 

Erfaringene fra forrige gang 
Norge opplevde høy arbeidsle-
dighet, i 1992-93, er ikke bare 
positive. Da pilene snudde opp-
over igjen, opplevde vi også en 
betydelig vekst i andelen uføre. 
Av dem som var arbeidsledige i 
1992, var faktisk nesten én av 
seks uføre, varig eller midlerti-
dig, ti år senere. Det er nesten 
dobbelt så mange som blant 
dem som var i arbeid.

Studier av hva som skjer når 
folk mister jobben fordi 
bedriften går konkurs, forteller 
en tilsvarende historie. 
Kolleger ved Frischsenteret 
finner at uførerisikoen blant 
menn mer enn dobles som 
følge av jobbtap (Bratsberg, 
Fevang og Røed, 2013). 

Manuset for hvordan 
omstillingen som skyller over 
landet vårt håndteres, synes 
derfor klart: For en betydelig 
andel vil arbeidsledigheten 
erstattes først av arbeidsavkla-
ringspenger og deretter 
uføretrygd; det midlertidige 
utenforskapet sementeres og 
blir permanent. 

På NHOs årskonferanse 
benyttet jeg anledningen til å 
fremme to forslag til hvordan 
vi kan gjøre velferdsordnin-
gene våre mer robuste. Kort 
sagt foreslo jeg å erstatte 
dagens tredelte ytelsesstruktur 
i form av dagpenger, arbeidsav-

fordelaktig for dem som ønsker 
en retur til arbeidslivet. Dette er 
grunnen til at aktivitetskrav gjør 
det mulig med mer generøse 
ytelser.

Baksiden av medaljen er at 
noen vil slite med å oppfylle 
kravene som stilles. Det er bare å 
erkjenne at på dette området må 
ulike onder og goder veies mot 
hverandre – og mirakelkurer 
finnes trolig ikke.  

Selvsagt er det ikke slik at 
personer med nedsatt arbeids-
evne kun skal kunne jobbe i 
kommunen. Mange jobber 
allerede i privat sektor – blant 
annet takket være en rekke 
entusiastiske arbeidsgivere – og 
det finnes en rekke virkemidler 
for å få dette til. Trolig burde 
disse vært enklere, noe sterkere 
og bedre markedsført. 

Like fullt tror jeg norske 
kommuner må belage seg på å 
spille en nøkkelrolle. De har kraf-
tig økende arbeidskraftsbehov 
og mange egnede oppgaver. De 
kan også pålegges å ta et slikt 
ansvar dersom mulighetene i 
privat sektor ikke er tilstrekke-
lige, og de kan gis incentiver til å 
ønske å ta et slikt ansvar for 
eksempel ved å få økt ansvar for 
trygdeutgiftene.  

Ekstra personell kan også gi 
bedre tjenester. Dagsrevyen 
presenterte nylig et rørende 
eksempel på dette der frivillige 
tok beboere på sykehjemmet 
med på sykkelturer med en 
elsykkel med passasjerplasser. 
Slike oppgaver krever ikke 
fagutdanning, og de kan gi 
fagarbeidere mer tid til å utføre 
helsefaglige oppgaver.

På den måten kan også ekstra 
arbeidskraft fra Nav gjøre 
kommunen til en mer – og ikke 
mindre – attraktiv arbeidsgiver.

Simen Markussen, forsker ved 
Frischsenteret

være bekymret for hva som skal 
skje med kommunene om så 
mange ytelsesmottagere skal 
integreres i arbeidsmarkedet. 

Før man tar stilling til 
forslagene, kan det være lurt å 
vurdere hvilke andre alternati-
ver som finnes på «menyen» 
over mulige løsninger. Fra 
forskningslitteraturen er det 
gjerne to mulige løsninger for å 
gjøre inntektssikringsordninger 
mer robuste. Den ene er å kutte 
ytelsene.

I debatten om hvordan 
samfunnet endres av ny 
teknologi har flere tatt til orde 
for innføring av borgerlønn. 
Dette er en ytelse alle vil kunne 
få og der man ikke stiller noen 
krav. Sammenlignet med dagens 
system vil dette være langt 
mindre generøst enn dagens 
trygdeordninger – mer på nivå 
med sosialhjelp.

Som et eksempel; Finland 
vurderer dette i disse dager, og 
nivået det da er snakk om er 
cirka 88.000 kroner i året – altså 
ikke noe å bli rik av.

Det andre alternativet er å 
stille aktivitetskrav, slik jeg 
foreslår. Det gjør det mindre 
attraktivt å misbruke ordnin-
gene. Det kan også være 

Erfaringene fra forrige gang Norge opplevde høy arbeidsledighet, i 1992-93, er ikke bare positive. Da pilene 
snudde oppover igjen, opplevde vi også en betydelig vekst i andelen uføre. Her fra Nav på Nordre Aker.  
Foto: Per Ståle Bugjerde
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Oljesmellen
 Hvilke konsekvenser 
får prisfallet på olje? 

 Hvordan skal norsk 
økonomi tilpasse seg?  

klaringspenger og sosialstønad 
med én felles ytelse, samt å gi 
kommunene et ansvar for å 
ansette Navs brukere i tilpassede 
jobber dersom det ordinære 
virkemiddelapparatet ikke fører 
frem. 

Spesielt det siste forslaget kan 
kanskje virke dramatisk. Det 
innebærer at alle som har noe 
arbeidsevne skal bidra med 
denne i en tilpasset jobb. Og det 
innebærer at disse jobbene må 
finnes, noe kommunen i siste 
instans må sørge for. 

For noen vil det fremstå som 
svært strengt å kreve at «alle» 
skal jobbe noe. Andre vil kanskje 
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