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Hva synes du om  
vestlig sivilisasjon? 



Hva synes du om  
vestlig sivilisasjon? 

«I think that would be  
a good idea» 



Et arbeidsliv for alle 
 

Er et mål om en større deltakelse i 
arbeidslivet enn det noe samfunn, 

noen gang, har klart.. 



Men hvem er ‘alle’? 
 

1830-1930: Markedsforståelsen – sysselsettingen er per definisjon alltid full, 
En person har en produktivitet, og vil alltid få arbeid om han/hun tilbyr arbeid til en pris (=lønn) som er lik produktiviteten. 
Menneskenaturen skyr arbeid, arbeid er et nødvendig onde – kan man få inntekt på annen måte vil alle velge det 
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1930  : ‘Full employment’ – økonomien svinger – folk som vil jobbe får ikke jobb. 
Full sysselsetting er alle arbeidsføre menn, ‘før’ og ‘ufør’ er medisinske kategorier, det er enkelt å skille mellom syn og frisk. 
Kvinner ‘tar’ jobber fra menn, én jobb per familie – mannen forsørger kone og barn, og betaler skatt til trygd for de uføre. 
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Bedriftene må omstille, nye kvalifikasjonsbehov, folk må flytte og bytte, - og alle må kvalifisere seg. ‘Jobless Growth’ 
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2001: IA-avtalen. Verdens mest ambisiøse sysselsettingsprogram! 
a) Sykefraværet skal ned, man blir frisk av å jobbe b) de ekskluderte skal inkluderes, c) mer av økt levetid skal tas ut i arbeid 



Ligger det et (glass?-)tak ved ca 80 prosent? 
 

Det er ‘normalt’ at minst en av fem er utenfor! 
•  Er arbeidsledige, har ikke ønskede kvalifikasjoner 
•  Er arbeidsuføre, har helseproblemer 
•  Har annen inntekt (trygd, pensjon) 
•  Forsørges innen familien, ubetalt permisjon 
•  Ønsker ikke å jobbe 



7-8 hundre tusen er utenfor… 

Hvis bare 1 av 3 fikk ½ jobb 

Ø  Ville BNP øke med 3 prosent 
Ø  Alle kunne ha 8 flere feriedager 
Ø  Skatten på lønn kunne reduseres med 5 prosent 
Ø  Alle egenandeler i helsevesenet kunne fjernes 

Ø  … i tillegg til økt livskvalitet for den enkelte 

Kilde: Harald Magnus Andreassen, First Securities 



Alle vil et arbeidsliv for alle.. 
 

Tre observasjoner fra sidelinjen 
 
Ø Vi krangler om virkelighetsbeskrivelsen 
Ø Vi har god historisk erfaring med å jobbe mindre 
Ø  IA-avtalene: flere besvergelser enn bevegelser? 







I den perioden hvor det er skapt flest nye jobber noensinne, 
har antallet funksjonshemmede i arbeid vært helt konstant 

70-80 000 

43% 



Arbeidstid i prosent av levetid (minus 8 t. søvn)
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Vi har aldri arbeidet så lite som nå 

Levetid    85 år (minus 8t søvn)  498 882 timer 
Barndom og utdanning  25 år 
Pensjonist   25 år  
Yrkeslivet   35 år     205 422 timer 
 
Et normalårsverk = 1700 timer  35 år      59 500 
Omsorgspermisjoner/litt arbeidsløshet (to år)       3 400 
5 prosent årlig sykefravær          2 800 
8 år i 50 prosent stilling          6 800 
FAKTISK ARBEIDET TID      46  500 
 

Arbeidet tid i prosent av våken levetid: (46 500/498 882) = 9,3 prosent! 
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Årsverk

En stille revolusjon: arbeid er gått fra å være en økonomisk 
nødvendighet til å bli et sosialt gode. Arbeid for alle har gått fra å 
bety ‘arbeidsføre menn’ til å bety absolutt alle. 
 

Men arbeid er fortsatt ‘ordinært arbeid’… 



Inn med IA og NAV – og troen på ‘tilrettelegging’ 



I den periode hvor det er skapt flest nye jobber noensinne, 
hvor IA-avtaler og NAV-reform er sjøsatt; 
 
Ø  har det norske sykefraværet hold seg gjenstridig høyt 
Ø  antallet funksjonshemmede i arbeid er uendret, og 
Ø  avgangsalder til pensjonering ikke økt mer enn forventet 



•  Et system fullt av rasjonalitet, …men det virker ikke slik vi ønsker. 

•  Fordi individene er for ressurssvake, fordi apparatet er for 
ressurssvakt (for lite penger, for lite folk, for lite kunnskap, for 
ineffektive organisasjoner, ikke nok fokus på A-en i NAV) 

•  Fordi insentivsystemet undergraver intensjonene (fordi 
samfunnslønnen er for høy, fordi markedslønnen er for lav, fordi 
samfunnsnormer endrer seg, fordi plikt og rett ikke balanserer) 

•  Eller fordi vi bør tenke og handle helt annerledes? Eller sliter           
vi med Paulus’ problem? Det jeg gjør, - det vil jeg ikke,                     
og det jeg vil, - det gjør jeg ikke. 

 

Det tradisjonelle tankesettet: Individet må hjelpes, 
velferdspolitikken må tilføre det den enkelte mangler. 



•  Bedrifter ønsker ikke å ekskludere, men er tvunget til det. Det 
sosialt lønnsomme blir en for stor økonomisk risiko.          

 
•  Individer med ‘lyter’ foretrekker arbeid bare under bestemte 

betingelser, primært av sosial natur. En arbeidssituasjon må 
understøtte selvaktelse og verdighet. 

•  Det er noen grenser for hvor mye ressurser sosial- og helse-
faglig arbeid kan klare å pumpe inn i alle individer. Heller enn å 
tro vi kan gjøre alle friske, må vi lære oss til å leve med syke.. 

Ingen inkluderes i ‘arbeidslivet’.  Man er i en 
konkret bedrift, med konkrete oppgaver og med 
mennesker med holdninger rundt seg. 



•  Et inkluderende arbeidsliv betyr at mer av den 
menneskelige variasjon skal utspille seg innenfor den 
enkelte virksomhet. Mer megler, mindre behandler - 
alle mennesker er i utgangspunktet ’formidlingsklare’. 

 

•  Fellesskapets ressurser må tilføres den inkluderende 
samhandling, ikke direkte til det ‘ekskluderte’ individ. 
Hvorfor brukte vi en mannsalder for å oppdage at 
‘place and train’ virkert bedre enn ‘train and place’? 

•  Og om det ikke er nok variasjon i jobber til å matche 
befolkningen, så må denne variasjonen skapes! 

Velferdspolitikk i nye roller 



Tiltak på systemnivå 
•  Yrke(r) som fase(r), ikke livslang karriere  

•  Flere i bedre jobber fordrer at flere må ha flere yrker over livsløpet: rett 
til omdanningspermisjon til yrke nummer to og tre 

•  Delvis yrkesdeltakelse som program   
•  Deltid er for mange fulltid: Trygden må dekke opp mer for redusert 

arbeidsinnsats, mindre for full uttreden av arbeid. 

•  Inntektssikring som bærbart lønnstilskudd 
•  Vi må bryte ned forestillingen om ’helse’ som automatisk rett til full 

samfunnslønn, funksjonssvekkelse må foregå innenfor arbeidet – men 
kanskje ved å bytte bedrift eller arbeidsoppgaver 



Tiltak på bedriftsnivå 

•  Lønnskostnadene må tillates å falle med      
produktiviteten – bedrifter kan ikke gå med tap. 
•  Velferdsstaten må kompensere bedriften for produktivitetsfallet heller enn          som 

nå, å kompensere personen for fullt fravær av inntekt. 

•  Insentiver til å skape ’ukurante’ jobber  

•  En ny kontrakt mellom bedrift og velferdsstat: Dersom bedriften skaper en 
individtilpasset jobb, så betaler fellesskapet sin del av lønnskostnadene 

•  Kompensasjon for å ta sosialt ansvar                 

•  En CSR-sertifisering som gir adgang til lavere sosiale kostnader og et 
velferdsstatlig virkemiddelapparat (mer IA!). Ingen offentlige  innkjøp fra         
foretak som ikke er CSR-bedrifter. 



Tiltak på individnivå 

• Deltakelse må være økonomisk fordelaktig 
•  Delvis arbeid må være vesentlig mer attraktivt enn full uttreden, et 

system velferdsstaten –ikke markedet - må skape. 

• Medisinsk vurdering fanger ikke alt  
•  Legene som en del av løsningen, ikke portvakt til tilfluksrommet. 

Taushetsplikten ovenfor arbeidsgiver må modfifiseres skal arbeidsgiver 
kunne gjøre sin del av jobben 

• Full exit konkurrerer ikke med full lønn  
•  men med bedre tilrettelagt og individtilpasset arbeid. Alle ønsker    

kontroll over eget liv, ikke å bli henvist til ’på-lissom’-aktivisering.  
 

 



•  Er det lettere å leve med et C-lag utenfor arbeid 
enn et B-lag innenfor? 

•  Er et økt mangfold av arbeidsformer en trussel mot 
normalarbeidets forsvarere? 

•  Er sosial integrasjon av ’ukurant’ arbeidskraft en 
tyngre jobb enn (bare) å kjøpe seg fri? 

•  Er arbeid ’alle kan gjøre’ noe ingen bør gjøre? 
•  Vil motforestillingene beseire forestillingene? 
•  Slik at det beste det nest bestes fiende? 

Et arbeidsliv for alle – hvorfor så vanskelig? 








