
KLASSEKAMPEN KOMMENTAR 

Den såkalte «arbeidslinja» dominerer regjeringas velferdsmelding. 
Men hva betyr egentlig dette uttrykket, spør Siri Jensen.

Siri Jensen er 
faglig leder I 

AKP. 

Hva er arbeidslinja? 
R

EGJERINGA har i minst ett år 
varsla en velferdsmelding som 
skulle gå gjennom de eksiste

rende velferdsordninger og trekke 
opp linjene framover. Et utvalg i Sosi
aldepartementet, Norbom-utvalget, 
sendte ut diverse prøveballonger i 
fjor. Hovedbudskapet var at vi ikke 
ville ha råd til å opprettholde våre nå
værende ordninger. 

Utvalget tok til orde for mer yrkes
basert velferd, mer forsikringspreget 
pensjon, mer behovsprøving, mer an
svar til kommunene og til privat om
sorg og frivillige organisasjoner. Mye 
er også gjort for å forberede opinionen 
på forandringer med ideologi om «mer 
til dem som trenger det mest». Samti
dig har regjeringa gjennomført kon
krete innstramminger i trygdene, 
særlig uføretrygd og attføringsstønad 
og fjernet ekstra barnetrygd for ene
forsørgere med nye samboere. I prak
sis mindre til dem som trenger det 
mest. 

Når meldinga nå endelig kommer, 
blir hovedbudskapet i media at våre 
trygdeordninger ligger fast. Sosialmi
nister Hill-Marta Solberg får stå fram 
som forsvareren av vårt nåværende 
system, mot dem som vil stramme 
inn. Alle utspillene på forhånd sikrer 
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utgifter i framtida. Endel kritikere 
puster lettet ut: Velferdsmeldinga er 
tilsynelatende ikke signalet om den 
store omlegginga. 

Dette er dyktig taktikk. For mel
dinga uttrykker regjeringas støe 
kurs. Taktikken er å bearbeide opini
onen med dramatiske forslag om hva 
som kan bli nødvendig, kombinert 
med forsikringer om at velferdsstaten 
ligger fast og systematisk gjennomfø
ring av tilsynelatende mindre inn
stramminger/nedskjæringer. Samti
dig som sulteforing av kommunene 
tvinger fram privatisering «neden
fra», både i form av kommersielle til
bud og mer omsorgsarbeid til familie
ne (les kvinnene). 

Og opinionen trenger mer bearbei
ding. Det er viktig å merke seg at tre 
store kontroversielle saker er skjøvet 
over til utvalg. Det er skattlegging/be
hovsprøving av barnetrygden (et ut-
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ferdens forsvarer. Det er dyktig taktikk. 

valg som skal se på overføringene til 
barnefamiliene, frist mai 96) og finan
sieringen av tjenester for eldre i og 
utenfor institusjon, særlig øking av 
egenandeler i eldreomsorgen (frist 
1.10.96). Det siste et spørsmålet om 
fjerning av overgangsstønaden for 
eneforsørgere med nye samboere 
(sendt til et utvalg som skal se på ret
tigheter/plikter for samboere). 

Grunnen til dette er at motstanden 
mot forandringene er så stor, også in
nad i Arbeiderpartiet, at det trengs 
mer ideologi og modning av opinionen 
før dette kan gå gjennom. Utsettel
sene er derfor en seier for velferdssta
tens forsvarere. Men samtidig er det 
en lur taktikk, det er vanskelig å slåss 
om ting som bare er under utredning, 
det gir Ap tid til å jobbe fram konsen
sus i egne rekker. 

Så er det alt som ikke står. Mange 
av forslagene fra f.eks. Norbom-utval
get er ikke fremmet i meldinga. Men 
de blir heller ikke tatt opp og avvist, 
de blir bare utelatt og kan fortsette 
sitt liv i lukkede rom, som spørsmåla 
om komrnunalisering av trygdene og 
mer forsikringsbasert pensjon. 

Utviklinga/privatiseringa i kom
munene drøftes ikke. Og den sier ing
en ting om helt aktuelle forslag: Om 
kutt i støtten til langtidsledige etter 
to år, om høyere krav til inntekt for å 
få trygd og om kutt i stønadstiden for 
deltidsledige. Stø kurs. 

Hovedsaken i meldinga presente
res i den råfrekke formuleringa: 
«Trygdepolitikken skal være slik at 
arbeid blir førstevalget», slik det he
ter i regjeringas kortversjon av mel
dinga. Som om det ikke er slik i dag. I 
virkeligheten betyr dette at det må bli 
vanskeligere å få trygd, slik at folk 
blir tvunget inn i arbeidsløshetskøen 
eller over på sosialhjelp. Det er dette 
som er arbeidslinja. Anne Lise Seip 
skriver i boka: «Veiene til velferdssta
ten» om diskusjonen i forbindelse med 

skjerping av arbeidsplikten for de fat
tige som fikk fattighjelp i 1932: 

«Debatten om og endringene av re
glene om arbeidsplikt hadde lange 
historiske tradisjoner. Jo flere som 
ufrivillig falt ut av arbeid, desto mer 
snakket man om de som ikke ville ar
beide, og hvordan man skulle tvinge 
dem. Slik tvang overfor marginale 
grupper løste ingen arbeidsmarkeds
problemer. Men oppmerksomheten 
omkring dem, og antakelsen om at de 
var mange og utgjorde et stort pro
blem, kastet skygge over alle arbeids
løse.»(s.33) 

Hovedbudskapet er, da som nå, at 
det er trygdene - og folks individuelle 
valg av trygd - som er årsaken til ar
beidsløsheten, ikke mangelen på ar
beid. Oppmerksomheten skal vekk 
fra de samfunnsmessige årsakene og 
regjeringas ansvar og over på den en
kelte. 

Arbeidslinja rettferdiggjør inn
stramminger. Meldinga slår bl.a. fast 
at innstrammingene i uføretrygden 
har vært vellykket: «De senere årene 
er det gjennomført en rekke tiltak i so
sial- og trygdepolitikken for å dempe 
veksten i overføringsordningene og 
støtte opp under arbeidslinja. Tiltake
ne har hittil virket etter hensikten. 
Færre uførepensjonister, lavere syke
fravær og økt innsats når det gjelder 
yrkesrettet attføring, er foreløpige re
sultater av satsinga på arbeidslinja.» 

(s.119) Dette skrives samtidig som un
dersøkelser viser at 40 prosent av de 
som fikk avslag på uføretrygd i 1990 
ble forsørget av ektefelle i 1993. (Af
tenposten 22.07.95, rapport fra Insti
tuttgruppen for samfunnsmedisinske 
fag ved Universitetet i Oslo). For kvin
ner var også antall avslag tre ganger 
så mange i 1993 som i 1990, mens 
mannlige søkere fikk avslag halvan
nen gang så ofte. Dette kommer på 
toppen av tall som viser at antallet 
søknader om uføretrygd har gått ned 
med 33 prosent fra 1990-93. Sam
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Samtidig er det eneforsørgerne det 
går hardest utover også i denne om
gangen. Forslaget går i utgangspunk
tet ut på at eneforsørgere skal få over
gangsstønad i maksimalt tre år (opp 
til barnet begynner på skolen) mot i 

dag ti år (til barnet begynner i 3. 
klasse). Det skal være mulig å få yt
terligere to år dersom en tar nødven
dig(!) utdanning. 

Men så viser det seg at ikke alle 
skal kunne :ta i tre år likevel. For etter 
at barnet er tre år kreves det at ene
forsørgeren er tilmeldt arbeidsformid
lingen og tar arbeid som kan forenes 
med omsorgen for barnet. Dette er ar
beidslinja. Eneforsørgere skal ikke 
kunne velge å være hjemme etter a t  
barnet er  tre år. Regjeringas begrun
nelse er at nå har regjeringa gjort det 
så lett å kombinere arbeid og omsorg 
for barn(!) at det ikke lenger er grunn
lag for å gi eneforsørgere et slikt valg. 

Personer som blir eneforsørgere et
ter at barnet er begynt på skolen, kan 
få stønad i 12 måneder, men ikke et
ter at barnet er ti år. 

Gulrota er at støtten skal øke til 
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dem som har 
barn under tre 
år. Selve over
gangsstønaden 
skal øke med 
om lag 8500 kr 
til 70. 000 pr.år, 
og i tillegg skal 
det gis et ekstra 
s m å b a r n s t i l 
legg, idag 5112 

kr., for et barn mer. Samtidig fjernes 
nedkomststønaden. Eneforsørgere 
under utdanning skal få 1000 kroner 
pr. semester, og ordningen med stø
nad til barnetilsyn skal forbedres. 

Arbeidslinja brukes her til å få 
gjennomslag for prinsipper om be
hovsprøving og skjerpa kontroll. Det 
skal innføres oppfølgingstiltak for alle 
eneforsørgere. Og det er ikke bare 
dem som rammes av arbeidslinja. 

Det skal i større grad kunne stilles 
aktivitetskrav til ungdom som får so
sialhjelp - tvangsarbeid for sosial
hjelp. Istedenfor tilstrekkelige ar
beidsplasser som også gir jobb til de 
som ikke stillerførst i køen, skal hver 
enkelt ungdom kontrolleres gjennom 
individuelle planer. 

Media har lagt vekt på at syke
lønnsordningen skal bestå. Like vik
tig er det at regjeringa åpent truer 
med at dersom ikke sykefraværet går 
ned, vil det komme innstramminger. 
Og det vurderes ytterligere kontroll 
av sykmeldte, etter fire uker isteden
for etter seks uker som nå. 

Regjeringa ønsker å stimulere til 
høyere reell pensjonsalder. Bl.a. skal 
gavepensjoner fra arbeidsgiver sam
ordnes med uføretrygd, slik at ingen 
får litt ekstra i en slik situasjon - for 
det kan «friste» til trygd. 
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Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)




