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Nyskaping
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M
andag leverer det såkalte delingsutval-
get sin rapport. Utvalget har vurdert om 
det er behov for reguleringer og under-

søkt mulige konsekvenser for arbeidslivet.
Bakgrunnen er selskaper som Uber som utfor-

drer gamle næringer som taxibransjen med sin 
overlegne teknologi og med plattformeffekter, 
men som ved flere anledninger har brutt norske 
regler og bidratt fint lite til statskassen.

Matleveringstjenesten Foodora er et eksem-
pel på et selskap som tilbyr midlertidige oppdrag 
uten rettighetene som vanligvis følger ansatte i 
en fast stilling.

Bekymret for utviklingen
Utvalgsmedlem professor Tor Wallin Andreas-
sen, skrev tirsdag i en kronikk hos Dagens Per-
spektiv at han selv ikke er sikker på om kunstig 
intelligens og automatisering, to bakenforlig-
gende megatrender som bidrar til og forsterker 
den nye digitale økonomien, vil være et gode eller 
et onde. Han mistenker at utviklingen der nye 
og raskt voksende selskaper vil gå hardt utover 
middelklassen. Og han er ikke alene, folk som Bill 
Gates og Stephen Hawking har uttrykt lignende 
bekymringer.

Medarbeidereierskap
Men er den nye økonomien noe å frykte, egent-
lig? I utgangspunktet er det lett å latterliggjøre 
nettgründerne. De fremstår ofte litt desperate i 
sin søken etter noe de kan programmere enklere 
for oss, og som samtidig revolusjonerer verden 
for alltid.

I Helsinki finnes det nå en restaurant uten 
kjøkken. Gjestene hos Take In er i stedet utført 
med appen Wolt som gjør det mulig å bestille take 

away fra 20 andre restauranters menyer. Dermed 
kan alle som er ute og spiser sammen finne noe 
de liker. Joda, sikker greit, men banebrytende?

For de som fortsatt ser på TV, går det for tiden 
en reklame for butikkjeden Coop, hvor en liten 
gruppe unge fremadstormende entreprenører 
brainstormer seg frem til et helt nytt og revolusjo-
nerende konsept, alt mens de fester og kaster seg 
i bo- og kontorfelleskapets badebasseng, slik alle 
nettgründere gjør i Silicon Valley. Til slutt kommer 
de opp med noe så uvanlig som en vanlig butikk 
som er eid av kundene. Investoren «loves it».

Coops samvirkemodell er kanskje ikke så hipp 
som en restaurant uten kjøkken, men den ga de 
1,5 millioner medlemmer et utbytte på 752 milli-
oner kroner i 2016, som var en økning på 82 milli-
oner siden året før.

Og kanskje er Coop nærmere en løsningen på 
utfordringene ved den såkalte delingsøkonomien 
enn de selv tror. For om det ikke er samvirke, så 
er det flere som tror at medarbeideeide bedrifter 
blir viktigere fremover.

Den amerikanske lektoren Trebor Scholz ved 
The New School for Social Science i New York som 
er forfatter av boken «Uberworked and Under-
paid: How Workers Are Disrupting the Digital 
Economy», er blant de som fremhever nettopp 
modellen hvor de ansatte er eiere.

Til det danske UgebrevetA4, som tidligere var 
tilknyttet fagbevegelsen, peker han på at nettopp 
en form for ansatteeierskap kan motvirke en del 
av de negative effektene som følger i kjølvannet 
av selskaper som Uber, Taskrabbit eller Foodora, 
hvor ansatte blir fanget i en nedadgående spiral 
med midlertidige oppdrag, ofte uten rettigheter 
og ofte til stadig lavere betaling, mens selskaper 
sitter igjen med en stor del av potten.

– Ved å danne andelsselskaper i plattformø-
konomien kan medarbeidere sikre seg innfly-
telse, en fair andel av overskuddet og anstendige 

arbeidsvilkår. Det finnes ingen mirakelkur, men 
kooperativer kan gjøre en stor forskjell, sier Scholz 
til UgebrevetA4.

Mondragón-modellen
Medarbeidereierskap er prøvd ut mange ste-
der i verden. Et av de mest kjente og vellykkede 
eksemplene kan hentes fra den baskiske lands-
byen Mondragón som økonomiprofessor ved UiO 
Kalle Moene har besøkt flere ganger.

– Mondragón-modellen har vært en glitrende 
suksess. De startet opp i 1956 med fire eiere og 
har i dag over 74.000 ansatte og eiere spredt over 
hundrevis av bedrifter, sier han. 

En effekt av at bedriftene er eid av de ansatte, 
er ifølge Moene, at de vedlikeholdes bedre.

– Når man reiser rundt i regionen ser man 
hvilke bedrifter som er eid av de ansatte med en 
gang, de er ryddige – her har man åpenbart orden 
i sysakene, sier han.

Et av de største selskapene i kooperativet, 
Fagor, gikk under og ble kjøpt opp i 2013, men 
modellen har overlevd.

Mindre kapitalbehov i fremtiden
Moene tror medarbeidereierskap vil bli mer og 
mer vanlig fremover, ettersom bedriftenes kapi-
talbehov blir mindre og humankapitalen blir 
viktigere. 

Han ser ingenting i veien for at et kooperativ 
bestående av taxisjåfører skulle kunne konkurrere 
med for eksempel Uber.

– Uber tar 25-30 prosent i kommisjon for en 
kjøretur. Det burde være lett å konkurrere med 
dem. Problemet er snarere å få markedsført ideen 
om et kooperativ og spredt en konkurrerende app, 
sier han.

Et problem med kooperativtankegangen som 
ofte løftes frem, er at den åpner for unnasluntring. 
Men med dagens teknologi, som for eksempel 

Det er ingenting i veien for at kooperativ-
modellen ikke også kan fungere for renholds-
bransjen, sier professor Kalle Moene ved UiO.  
I USA har taxibransjen tatt opp kampen med 
Uber gjennom ansatteeide selskaper.
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D
et virkelig nye er vår vektleg-
ging av kvalifisering, sa profes-
sor Grete Brochmann da hun 

onsdag la frem det andre Brochmann-
utvalgets rapport om konsekvensene 
av, og mulighetene for, integrering av 
innvandrere. Et delvis svar kom umid-
delbart fra regjeringen. Denne freda-
gen legger statsminister Erna Solberg 
og kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen frem en «nasjonal kompe-
tanspolitisk strategi». Lanseringen av 
strategien skal skje på et hotell i Oslo 
der man ifølge invitasjonen skal få 
møte to ansatte som går på norskkurs. 
Men moderne kompetanseoppbyggin-
gen dreier seg om langt mer enn norsk 
språk og samfunnskunnskap.

Ikke minst dreier det seg om å sikre 
at landets arbeidstagere klarer å følge 
med på, og å utnytte, ny teknologi. 
Dette snakket Erna Solberg og Jonas 
Gahr Støre om på et frokostmøte tirs-
dag. Telenor var arrangør og temaet var 
digitalisering. I følge referatene uttrykte 
statsministeren bekymring for at vi ikke 
henger med på utviklingen, mens Ap-
lederen snakket om at endringene vi 
står foran kommer til å være brutale. De 
to var skjønt enige om at livslang læring 
og kontinuerlig kompetanseutvikling 
er et av svarene på utfordringen. Noe 
de på hvert sitt vis vil understreke – Sol-
berg med lanseringen av sin kompe-
tansestrategi denne fredagen og Gahr 
Støre med utkastet til partiprogram 
som skal presenteres mandag. Der er 
det ventet at kompetansepolitikk blir 
et satsingsområde.

Livslang læring
For alle dem som har jobbet i år etter 
år med voksenopplæring og integre-
ring av innvandrere må utsagnene og 
strategiene fra politikertoppene være 
fantastisk godt nytt. Det er ingen over-
drivelse å si at politikere og medier flest 
har vært lite interessert i det møysom-
melige arbeidet som har vært drevet 
for å gi voksne uten de rette eksamens-
papirene og den rette kunnskapen en 
lettere vei inn i arbeidslivet.

Nå kan den akselererende teknolo-
giske utviklingen gjøre en stadig større 
del av voksenbefolkning til en del av 
utenforskapet. Det som før var et mino-
ritetsproblem kan fort bli til et problem 
for størstedelen av befolkningen – noe 
som selvfølgelig vil føre til mer politi-
keroppmerksomhet og mer ressurser.

Mer penger og oppmerksomhet gir 
ikke alltid gode resultater. Her er det 
nyttig med et lite historisk tilbakeblikk.

Satsing på etter- og videreutdan-
ning er nemlig ingen ny statsminis-
teridé. Da Torbjørn Jagland kom til 
makten i 1996, var en av hans mange 
kongstanker at arbeidstagerne skulle 
få tilbud om både ny utdannelse og 
videreutdanning. Han bygget litt på 
tidligere utdanningsminister Gud-
mund Hernes’ vektlegging av at man 
i skolen skulle forberedes for livslang 
læring. Det aller viktigste for Jagland 
var imidlertid at han håpet at fagbe-
vegelsen kunne la seg overbevise til å 
gi avkall på litt lønnsøkning, dersom 
de fikk gode tilbud om etter- og vide-
reutdanning. Daværende LO-leder 
Yngve Hågensen var entusiastisk støt-
tespiller – han var på den tiden kon-
stant på leting etter metoder for å få 
aksept blant sine egne for så moderate 
lønnsoppgjør som han mente norske 
industri trengte.

Strengt tatt var det vel ikke sær-
lig overraskende at LO-medlemmer 
flest hadde liten sans for idéen. Reg-
ningene og syden-turen skulle beta-
les umiddelbart, mens effektene av 
kompetansoppbygging i beste fall 
ville bli høstet en gang inn i fremti-
den. Arbeidsgiverne viste seg heller 
ikke veldig entusiastiske i arbeidet for 
å satse på etter- og videreutdanning. I 
gode økonomiske tider følte de at det 
ikke var tid til å sende arbeiderne på 
kurs og skole, mens de i dårlige tider 
ikke syntes de hadde råd.

Resultatet var at partene i arbeids-
livet heller ble bremsekloss enn pådri-
ver for det kvalifiserings- og kompe-
tansearbeidet som de i prinsippet var 
veldig for.

Nå er de samme partene med på 
regjeringens lansering av den nye stra-
tegien. De skal undertegne en avtale 
med regjeringen, som på tross av sin 
blå-blå farge på dette området ser ut til 
å ville jobbe innenfor rammene av den 
norske modellen. Arbeiderpartiet kom-
mer selvfølgelig også til å ville gjøre det.

Bremseklossene
I seg selv er det ikke dumt. Enhver stra-
tegi for å vedlikeholde og å utvide den 
norske arbeidsstokken må involvere 
arbeidsgivernes og arbeidstagernes 
organisasjoner. Men det blir spen-
nende å se om regjeringen og Ap pro-
blematiserer det faktum at organisa-
sjonene alltid har mer omsorg for de 
medlemmene de har i dag enn for de de 
kan få i morgen. LO, Unio, YS og Aka-
demikerne er antagelig mer solidariske 
enn tilsvarende organisasjoner i andre 

land, men de er tross alt representanter 
for dem som er innenfor – ikke for dem 
som er utenfor, og de er kortsiktige. Selv 
om alle ser at det på lang sikt vil være 
riktig å bruke betydelige ressurser på 
omskolering og oppdatering av den 
enkeltes kunnskaper, er det slett ikke 
sikkert at de ser behovet nå – for seg 
selv og egen yrkesgruppe.

Tilsvarende er det med arbeidsgi-
verorganisasjonene. De er represen-
tanter for enkeltbedrifter som i teorien 
er for omstilling, men som kanskje i 
sitt stille sinn enten tenker at de er i 
en beskyttet nisje, eller at de kan få til 
omstilling ved å ansette nye i stedet 
for å satse på dem de har. Det høres 
kynisk ut, men det kan være et spørs-
mål om å holde kostnadene nede på 
det nivået de må være for at bedriften 
skal overleve. Om det er mange slike 
bedrifter, og hvilken innflytelse de vil 
få på sine hovedorganisasjoner, vet vi 
foreløpig ikke.

Det eneste vi vet er at erfaringene 
ikke er spesielt gode. Men det vi også 
vet, er at politikerne har virkemidler for 
å få partene i arbeidslivet på glid. Det 
aller viktigste er penger. Jo mer staten 
bidrar med i det felles løftet for å få til 
et målbevisst og skreddersydd kvalifi-
serings- og kompetanseløft, jo større 
sjanser er det for å få partene i arbeids-
livet til å være med å dra lasset.

Og det er antagelig her, i spørsmålet 
om hvor mye penger man vil bruke, at 
den politiske kampen mellom høyresi-
den og Ap kommer til å stå. •

Aslak Bonde
aslakbonde@ 
politiskanalyse.no
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Digitalisering og innvandring gir samfunnet en lik utfordring: De 
voksne må på skole, eller i hvert fall gjennomgå systematisk kvalifise-
ring og oppgradering av kunnskap, og organisasjonene i arbeidslivet må 
slutte å være bremsekloss i kompetanseutviklingen. 
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Kooperativ

Et kooperativ er en virksomhet som er dre-

vet av eierne i felleskap. Mange næringer har 

organisert seg i såkalte kooperativ opp igjen-

nom historien, og nå løftes modellen frem 

som et alternativ for folk som blir utfordret av 

delingsøkonomien.
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GPS for taxinæringen, er dette problemet mindre, 
tror Moene.

– I andre virksomheter, hvor teamarbeid er 
viktigere for utfallet, er belønningen til gruppen 
helt avhengig av at gruppen holder sammen. Men 
også her finnes det eksempler fra den gamle øko-
nomien som viser at dette er fullt mulig, se bare 
på rockeband, konsulentfirmaer og advokatkon-
torene, sier han.

Felles for disse eksemplene er at gruppens 
medlemmer har verdifull ekspertkunnskap, 
men Moene tror også modellen burde fungere 
for andre bransjer. 

– Det er ingenting i veien for at modellen ikke 
også kan fungere for renholdsbransjen. Beho-
vet for kapital er nokså moderat også her, mens 
arbeidsinnsatsen er betydelig, sier han: – Jeg tror 
mange organiserer seg basert på en vane for hvor-
dan dette er blitt gjort i alle år.

Mange eksempler allerede
Sholz forteller Ugebrevet at det allerede finnes 
andelsselskaper for taxinæringen. I byen Denver 
i USA eies Green Taxi av sjåførene selv.

Siden oppstarten i juli 2016 har Green Taxi ero-
bret 30 prosent av markedet. Og i Canada har foto-
grafer funnet sammen i kooperativet Stocksy som 
fungerer som et bildebyrå. En gruppe sykepleiere 
har gått sammen i andelsselskapet NursesCan.

– Hvis man som sykepleier er lei av å jobbe 
for et vikarbyrå og synes man får for lite i lønn 
for liten andel av overskuddet, så er NursesCan 
et eksempel på hva man kan gjøre, sier Scholz til 
UgebrevetA4.

Han advarer likevel mot å tro at kooperativene 
vil være en løsning på alle de negative sidene ved 
delingsøkonomien.

– De store aktørene vil nok fortsette å domi-
nere, men kooperativene kan være et nyttig til-
skudd, sier han. •


