
ØKONOMIKLASSEKAMPENKLASSEKAMPEN 11Torsdag 22. desember 2016

Lurer du på noe om samfunnsøkonomi, så skal våre økonomer gjøre sitt 
beste for å svare. Send inn ditt spørsmål til okonomi@klassekampen.no 

Roman 
Eliassen

Jørgen Juel 
Andersen

Askill Halse Katinka 
Holtsmark

Sara Cools

n SPØR ØKONOMEN

Hva er følgene av å 
innføre borgerlønn, 
slik de nå gjør for-
søk med i Finland?

Borgerlønn er en ubetin-
get og universell utbeta-
ling til alle borgere i et 
land, med begrunnelsen at 
alle har rett til å ta del i vår 
kollektive rikdom. 
Borgerlønna er ment å 
være et velferdspolitisk 
kinderegg: Liberal, 
effektiv og likhets-
fremmende.

Ordningen er mer 
liberal enn øremerkede 
støtteordninger fordi 
ingen legger seg opp i 
hvordan mottakeren 
bruker pengene og fordi 
mottakeren slipper å vise 
seg (u)verdig gjennom 
behovsprøving eller 
aktivitetsplikt.

Ordningen kan være mer 
effektiv enn eksisterende 
velferdssystemer fordi det 
kreves minimalt med 
byråkrati å administrere 
en universell utbetaling 
uten betingelser. 

Man unngår manipule-
ring av systemet og dyre 
ordninger for å verifisere 
opplysninger. Siden 
støtten ikke faller bort 
dersom man kommer i 
jobb eller øker inntekten, 
unngår man også å sette 
mottakeren i en fattig-
domsfelle. 

Forsøk fra Namibia og 
India viser økt sysselset-
ting som følge av moderat 
borgerlønn. Finland skal 
teste det samme etter 
nyttår.

Det er mer uklart hvordan 
borgerlønn påvirker dem 
som allerede har full jobb 
eller høy inntekt, men 
virkningen antas å være 
mer negativ jo høyere 
borgerlønna er. Både fordi 
folk vil unne seg mer fritid 
om de får mer penger 
mellom hendene, og fordi 
en høy borgerlønn må 
finansieres med høyere 
skatter. At folk jobber 
mindre, er ikke i seg selv 
et argument mot borger-

lønn, men det kan gi 
problemer med å finansi-
ere den.

Forskning fra Statistisk 
sentralbyrå anslår at en 
norsk borgerlønn vanske-
lig kan komme over 50 
prosent av fattigdoms-
grensa uten at vi øker 
skatteinntektene. 

De skyldes dels at 
medianinntekten (som 
fattigdomsgrensa define-
res utifra) ligger høyt i 
land som Norge, med lav 
inntektsulikhet.

En borgerlønn på 
100.000 kroner årlig – et 
stykke under fattigdoms-
grensa, men tilsvarende 
dagens studiestøtte – til 
fire millioner norske 
borgere over 18 år koster 
400 milliarder kroner, 
rundt 12 prosent av BNP. 

Til sammenlikning 
utgjør offentlige utgifter 
til «sosial beskyttelse» i 
dag rundt 20 prosent av 
BNP. Spørsmålet er hvilke 
av dagens sosiale ordnin-
ger som vil opphøre om vi 
innfører borgerlønn.

For å unngå at borgerlønna 
spises opp av inflasjon 
foreslår Kalle Moene og 
kollega Debraj Ray at en 
fast andel av BNP skal 
deles ut som borgerlønn. 

En «universal basic 
share» som kan sammen-
liknes mellom land og 
være gjenstand for 
internasjonalt press. Slik 
sikrer man at alle tar del i 
framtidige inntektsøknin-
ger, om de skyldes roboter 
eller ikke.
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GRATIS PENGER: I oktober 
2013 stemte sveitserne over 
innføringen av borgerlønn. 
Her fra en demonstrasjon i 
forbindelse med folkeav-
stemningen.  
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g provoserer flere EU-motstandere:

er Uber-støtte

TROR UBER TAPER: Taxiveteran Jens Christoffer Myhre tror ikke at en EU-rett vil føre til en avregu-
lering av taxinæringen. Han viser til at Uber sliter i flere andre europeiske land.

Jens Christoffer Myhre har 
vært drosjeeier og sjåfør i 
Oslo i en årrekke, og han 
frykter ikke at enden på de 
juridiske behandlingene i 
EU er at tjenester som Uber 
blir kjent lovlige i Norge.

– Jeg kan ikke skjønne at 
det ikke skal være mulig å 
ha nasjonal transportlovgiv-
ning og for så vidt også skat-
te- og avgiftspolitikk. Det er 
på grunn av disse reglene at 
Uber er ulovlig i Norge, sier 
han.

Myhre er også styremed-
lem i Norges Taxiforbund i 
Oslo. Han er enig i at Uber og 
lignende er en teknologisk 
plattform, men at dette ikke 
har så mye å si for lovlighet 
eller ikke.

– Så lenge transporten de 

formidler er ulovlig, og tar 
sin del av denne omsetnin-
gen, er også selve tjenesten 
til alle praktiske formål ulov-
lig, sier han.

Mens enkelte eksperter 
framstiller det som uunngå-
elig at Uber og lignende vil 
ta over store deler av marke-
dene de opererer i i framtida, 
viser det seg at det i praksis 
ikke er så lett å utfordrere 
eksisterende lover og regler.

Politiet i Oslo arbeider 
med 70 saker mot sjåfører 
som har kjørt for Uber, og 
Norsk taxiforbund anmeldte 
i november ytterligere 105 
sjåfører. I Sverige ga tjenes-
ten helt opp i vår, og Myhre 
tror at kommende rettssaker 
i Danmark gjør at det sam-
me kan skje der.

– Enkelte Uber-sjåfører 
vet ikke at det de gjør er 
ulovlig. Det er klart at ordet 
sprer seg, og jeg tror det vil 
virke preventivt når politiet 
arbeider med så mange sa-
ker, sier han.

Hvorvidt transporttjenes-
ter som Uber og Haxi faktisk 
er ulovlig, har lenge vært i 
juridisk limbo. Politiet og 
Samferdselsdepartementet 
har ment ja, mens det har 
vært dommer som kan tol-
kes i motsatt retning. Mye 
tyder i hvert fall nå på at det 
straffer seg å kjøre for sel-
skapene.

– Dette er amatører, og vi 
er ikke redd konkurranse fra 
dem så lenge det skjer på 
like vilkår, sier den erfarne 
drosjemannen.
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