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ranse og teknologisk endring har 
også gjort at mange jobber er 
forsvunnet. I de større byene er 
disse blitt erstattet med nye 
jobber, i stor grad knyttet til 
ulike typer tjenester. Men mange 
kommuner ellers i landet 
opplever redusert sysselsetting 
og netto utflytting, for eksempel 
flere av dem som ligger nettopp i 
ulvesonen.

Vi pleier å smigre oss selv med 
at i Norge er vi gode på omstil-
ling. Det er en sannhet med klare 
modifikasjoner. I urbane strøk og 
på Vestlandet – hvor nærhet til 
sokkelen har gitt god drahjelp 
– er vi gode på omstilling. I 
resten av landet har omstilling 
mange steder vært basert på 
omstilling fra aktivitet til 
passivitet, gitt samfunn som 
forvitrer og identitet som knytter 
seg til felles front mot ulv 
snarere enn givende yrkesaktivi-
tet.

Oppslutning om globalisering 
og teknologisk endring krever at 
alle må med. Så langt har 
perspektivmeldingenes påpek-
ning av at vi må få flere i arbeid, 
forblitt et ønsker snarere enn en 
realitet.

Norsk økonomi er på vei inn i 
en ny epoke og står overfor en 
lengre periode med omstilling. 

Behovet for nytenkning rundt 
hvordan politikken faktisk kan 
bidra til omstilling til aktivitet i 
hele landet, er derfor høyst 
påkrevet.

Karen Helene Ulltveit-Moe, 
professor ved Økonomisk 
institutt, Universitetet i Oslo

selsetting, og de topper uføresta-
tistikken. Viktige industriloko-
motiver er forsvunnet. Samtidig 
har effektivisering innen 
landbruk og skogbruk ført til en 
kraftig reduksjon av behovet for 
arbeidskraft.

La meg raskt føye til at jeg 
ikke tror det finnes noen kobling 
mellom antall ulv og antall uføre. 
Jeg har heller ikke tenkt å bevege 
meg ut i et minebelagt felt ved å 
ha meninger om ulvepolitikk. 
Oppvokst i terrasseleilighet med 
marsvin som eneste husdyr 
anser jeg dette som et område 
langt utenfor mitt kompetanse-
felt.

Mens jeg skjønner meg 
mindre på ulv, så har jeg 
imidlertid stor sympati for at den 
nedadgående spiralen som 
mange kommuner i ulvesonen 
har opplevd, skaper frustrasjon. 
USA har det såkalte «Rustbelt», 
mens i Norge finner vi en 
parallell i ulvesonen. Med 
Atlanteren imellom har de til 
felles at de har kjent på kroppen 
de negative effektene som følger 
i kjølvannet av globalisering og 
teknologisk endring.

Norge har vært en vinner i 
globaliseringsprosessen. Få land 
har høstet større gevinster enn 
oss. Men internasjonal konkur-

Mange av dem som står 
utenfor arbeidslivet, ville gjerne 
ha bidratt. Og utenforskapet har 
en regional slagside. Nedgang i 
industrisysselsetting, fraflytting 
og negativ sysselsettingsvekst 
går mange steder hånd i hånd. 
Hedmark og Østfold er ikke bare 
de dominerende fylkene i 
ulvesonen, de har også opplevd 
betydelig nedgang i industrisys-

Ulv og arbeid – alle må med

Fakkeltogene foran Stortinget i vinter handler om mye mer enn 
ulv. De er et varsel om at vi må bli flinkere på omstilling.

U
SAs president 
minner oss 
daglig med sine 
twittermeldinger 
om hva som 
skjer dersom vi 

ikke lytter til frustrerte velgere 
som føler seg forlatt. Men vi 
trenger ikke reise til USA for å 
finne frustrerte velgere. Det 
har vi i Norge også. Vi finner 
dem i fakkeltog mot ulv foran 
Stortinget. Og vi finner dem i 
holdningsundersøkelser 
knyttet til innvandring og 
globalisering.

På begynnelsen av 
2000- tallet anså ikke flertallet 
av nordmenn globalisering som 
en trussel. Men det har endret 
seg. Andelen som faktisk 
oppfatter globalisering som en 
trussel mot norske arbeids-
plasser, har økt.

Med dette og en vedvarende 
lav oljepris som bakteppe 
legger regjeringen om ikke 
lenge frem Perspektiv-
meldingen for 2017. Perspektiv-
meldingen – tidligere kalt 
langtidsbudsjettet – legges 
frem hvert fjerde år. Den tar for 
seg de lange linjer og de viktige 
utfordringene for norsk 
økonomi. Det blir ingen premie 
for å gjette at 2017-utgaven vil 
slå fast at flere må i jobb, og at 
norsk økonomi må omstilles.

Det urovekkende er at «flere 
i arbeid» har vært temaet for 
perspektivmeldingene de siste 
par tiår – uavhengig av 
regjeringsfarge og oljepris, og 
uten at så mye har skjedd.

Hele 16 prosent av befolk-
ningen i yrkesaktiv alder er 
ikke i jobb. Andelen som ikke 
er i jobb, har holdt seg ganske 
stabil og har i mindre grad blitt 
påvirket av de siste par års lave 
oljepris. Majoriteten av dem 
som ikke er i jobb, er ikke 
arbeidsledige. De står utenfor 
arbeidsstyrken. Flertallet av 
dem mottar uføretrygd eller 
førtidspensjon.

At en stor andel av befolk-
ningen ikke er i jobb, byr på 
utfordringer selv om vi har 
mange penger på bok i Olje-
fondet. Noen må betale for alle 
velferdsstatens ytelser. Men 
passivitet gir ikke bare sam-
funnsøkonomiske utfordrin-
ger, det gir også personlige og 
samfunnsmessige utfordringer. 
Yrkesdeltagelse gir tilhørighet 
og identitet.

I urbane strøk og på Vestlandet er Norge gode på omstilling, men i resten av landet har omstilling mange steder vært basert på omstilling fra 
aktivitet til passivitet, gitt samfunn som forvitrer og identitet som knytter seg til felles front mot ulv snarere enn givende yrkesaktivitet. 
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USA har det 
såkalte «Rust-
belt», mens i 
Norge finner vi en 
parallell i ulve-
sonen.
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Den grønne 
omstillingen blir 
krevende. Da er 
det nødvendig 
med en handle-
kraftig regjering. 
Det blir ikke noe 
grønt skifte med 
en grønn bremse-
kloss 
Vidar Helgesen, klima- og 
miljøminister (H)
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