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Borgerlønn
Skrevet av Mathilde Fasting, prosjektleder Civita

The UBI follows the principle that economic efficiency and social justice are not opposites. They can be 
harmoniously combined and, moreover, they complement one another. “The unconditional basic income unites 
the social with the liberal: it is liberal because it is unconditional, and social because it is for everyone. It is equal 
for everyone – and at the same time allows everyone to be different.1

Oppsummering

Borgerlønn er en betegnelse på en statlig utbetaling til alle borgere, uten forbehold. Den inter-
nasjonale borgerlønnsorganisasjonen BIEN definerer borgerlønn som en fast månedlig utbetaling 
til alle borgere. Den betales ut uavhengig av andre inntekter, og prinsippet er at det skal være nok 
til å kunne dekke et minimum av levekostnader. Borgerlønn skiller ikke mellom mennesker som 
trenger penger fordi de av ulike grunner ikke har inntekter og mennesker som har inntekter. Dette 
notatet ser også på andre varianter av borgerlønn eller minimumsinntekt hvor det er knyttet ulike 
forbehold til hvem som kan motta og til krav om motytelser.

Historisk har borgerlønn vært diskutert med mange ulike begrunnelser. De vanligste argumen-
tene for en borgerlønn, gitt at den er høy nok til å dekke den enkeltes levekårsbehov, er som 
følger: Borgerlønnen er likebehandlende og universell, slik at ingen behovsprøving eller vurdering 
er nødvendig. Borgerlønn er en mindre inngripen i privatlivet enn tradisjonelle, behovsprøvde vel-
ferdsordninger. Balansen mellom arbeid og fritid blir bedre når det økonomiske grunnlaget for å 
leve er sikret. Fjerning av behovsprøving fjerner også «trygdefelle»-problematikk, det vil si at man 
kommer i situasjoner der det ikke lønner seg å øke inntektene fordi ytelsen man mottar da blir 
avkortet. Borgerlønn gir mottakeren kjøpekraft til å skaffe seg det han eller hun trenger for å leve. 
Alle andre inntekter kommer som et positivt tilskudd. Dersom borgerlønnen erstatter andre vel-
ferdsytelser som i dag behovsprøves og krever et stort byråkrati å administrere, vil en borgerlønn 
bety store besparelser. Dersom tryggheten ved å motta ytelsen fører til økt arbeidsdeltakelse, at 
flere satser på innovative prosjekter og skaper nye jobber, vil det være en gevinst for samfunnet.
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De vanligste argumentene mot borgerlønn i land som har omfattende velferdsordninger er som 
følger: En borgerlønn reduserer incentivene til å arbeide og bryter med kravet om at man må yte 
noe for å få noe, eller være i en situasjon der man er berettiget til å motta en ytelse. Å motta en 
ytelse uten å måtte gjøre noe for den, kan virke passiviserende. En borgerlønn vil gjøre migrasjon 
svært vanskelig, fordi det vil være vanskelig å tilby den til alle som kommer, om grensene er åpne. 
En fullskala borgerlønn vil i et velutviklet velferdssamfunn med et høyt skattenivå bli svært dyrt 
å innføre. Dess høyere ytelser, dess vanskeligere blir det å skattlegge dem som jobber, fordi skat-
teprosenten blir høy. Borgerlønn må – i hvert fall i rike land – nesten helt sikkert måtte gå på 
bekostning av andre ytelser, sannsynligvis også ytelser i form av velferdstjenester. Dersom arbeids-
deltakelsen blir lavere, vil det gå ut over verdiskapingen i samfunnet. Det vil også kunne presse 
lønningene opp og gjøre forskjellene større mellom sysselsatte og de som mottar borgerlønn, 
samt at presset på inntjening hos bedriftene vil bli større.

I tillegg til historiske og nåværende debatter om borgerlønn, går notatet gjennom en rekke forsøk 
med borgerlønn ulike steder i verden, både rene borgerlønnsforsøk og forsøk som tester ut ulike 
varianter av borgerlønn.  

Hvorfor diskuteres borgerlønn nå?

Borgerlønn diskuteres med større aktualitet i dag enn på lenge. Borgerlønn er, i sin reneste form, en 
betegnelse på en statlig utbetaling til alle borgere, uten forbehold. Et enkelt søk i den norske Retri-
everdatabasen viser at borgerlønn ble omtalt i norske medier kun syv ganger i 2013, mot hele 147 
ganger det første halvåret av 2017.2 Det er flere årsaker. Mange av dem kan knyttes til endringer i 
arbeidslivet som en følge av teknologisk utvikling og globalisering. Etter den industrielle revolusjo-
nen har den økonomiske veksten vært formidabel, men ikke uten svingninger underveis. Produkti-
vitetsveksten har vært grunnlaget. Økonomisk vekst har hittil sikret sysselsetting, men det har alltid 
kommet spådommer om at «maskiner tar arbeidsplassene» i perioder der teknologisk utvikling har 
ført til automatisering av eksisterende arbeidsoppgaver. I dag drives den teknologiske utviklingen 
blant annet av utviklingen av kunstig intelligens, tingenes internett og utnyttingen av eksponentiell 
vekst i datamengder. Derfor er det flere som nå mener at fremtidens økonomiske vekst ikke vil føl-
ges av sysselsettingsvekst. Man får såkalt «jobless recovery» eller «jobless growth». Nye bransjer i 
vekst krever i det minste at mennesker omskolerer seg, noe som kan ta tid. Om vekstbransjene ikke 
er arbeidsintensive, kan nedgang i andre bransjer føre til arbeidsledighet. Økonomer og samfunns-
vitere er delt i synet på om det blir massearbeidsledighet eller ikke.

Foreløpig er ikke endringene i det norske arbeidslivet store, men teknologisk utvikling vil påvirke 
hvordan arbeid organiseres og hvordan innholdet i arbeidet vil bli. Det er også et åpent spørsmål 
om den teknologiske utviklingen vil påvirke mulighetene til å skape nok arbeidsplasser. Hittil er det 
ingen eksempler globalt på at teknologisk utvikling har ført til massearbeidsløshet, men det har 
ført til store bransjemessige endringer, endringer i jobbinnhold og behov for kompetanse.3 Mange 
mener at det kan føre til tap av arbeidsplasser som ikke erstattes av nye, og dermed en høyere 
arbeidsledighet. Det gjelder ikke bare lavkvalifiserte jobber, også høyt utdannede mennesker kan 
risikere å miste jobben på grunn av teknologisk utvikling i flere bransjer.4 I en nylig publisert poli-
cyrapport viser OECD at også bekymring for økende ulikhet er en begrunnelse for ønsket om å 
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utrede borgerlønn.5 Flere land har vedvarende høy arbeidsledighet, og mange vestlige land har 
også opplevd at flere arbeidstakere har kortvarige eller ustabile jobber eller ikke får fulltidsjobber. 
Dessuten er fagorganiseringsgraden gått ned i mange vestlige land.

Hensikten med dette notatet er å få en forståelse av hva borgerlønn er og hvorfor det er en aktuell 
diskusjon. Notatet starter med en gjennomgang av ulike varianter av borgerlønn og hva de inne-
bærer. Deretter blir de historiske begrunnelsene og initiativene for borgerlønn gjennomgått, og 
argumentasjonen for borgerlønn oppsummeres. Deretter gjennomgås hva som er de vanligste argu-
mentene mot borgerlønn , etterfulgt av en rekke eksempler på tidligere og pågående forsøk med 
ulike varianter av borgerlønn. På den måten vil det bli mulig å få en forståelse for argumentasjo-
nen for og mot borgerlønn og hva som kan være ulike varianter av borgerlønn i praksis. Borgerlønn 
har sine forkjempere og kritikere i Norge, og neste del av notatet gir en kort gjennomgang av ulike 
samfunnsforskeres og politikeres posisjoner i borgerlønnsdebatten. Det er vanskelig å skissere hva 
en borgerlønn vil bety økonomisk om man skulle innføre den i Norge, så avsnittet om økonomiske 
vurderinger er ment som en skisse til hva man bør tenke på og hvilke økonomiske størrelser det vil 
kunne være snakk om. Avslutningsvis diskuteres argumenter for borgerlønn og hvordan det kan ten-
kes at debatter om borgerlønn kan få større innpass i velferdsdebatten også i Norge.

Ulike varianter av borgerlønn

Den internasjonale borgerlønnsorganisasjonen BIEN definerer borgerlønn som en fast månedlig 
utbetaling til alle borgere.6 Den betales ut uavhengig av andre inntekter, og prinsippet er at det 
skal være nok til å kunne dekke et minimum av levekostnader. Borgerlønn skiller ikke mellom 
mennesker som trenger penger fordi de av ulike grunner ikke har inntekter og mennesker som har 
inntekter. Internasjonalt omtales borgerlønn ofte som Universal Basic Income (UBI).

I praksis brukes likevel begrepet borgerlønn også om ordninger som ikke faller inn under denne 
definisjonen. Nedenfor følger noen eksempler på dette.

En variant av borgerlønn er negativ inntektskatt. Et system med en negativ inntektsskatt innebæ-
rer at under et gitt inntektsnivå, betaler man ikke skatt, og i stedet får man kompensert mellom-
legget mellom det man tjener og det gitte inntektsnivået. Det betyr at man under det fastsatte 
nivået får utbetalt penger av staten opp til det nivået som er fastsatt. Jo lavere inntekt man har, jo 
mer får man kompensert. Tjener man mer enn det gitte nivået, betaler man (vanligvis) en flat skatt 
på all overskytende inntekt.7 En negativ inntektsskatt er progressiv, fordi man betaler mindre skatt 
når man tjener mindre og får kompensert inntekt om man tjener under det definerte grunnivået 
(se oversikt i avsnittet om økonomi).

En annen variant, som er foreslått og omtalt av professor i økonomi Kalle Moene, er Universal 
Basic Share (UBS). Det er en garantert minsteinntekt eller grunnlønn, eventuelt en tjeneste. Min-
steinntekten vil være en fast andel av den samlede nasjonalinntekten. UBS knyttes da til den gene-
relle inntektsutviklingen i samfunnet.

En tredje variant er en minimumsinntekt som på ulike måter kan behovsprøves eller hvor det 
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følger med plikter. Flere varianter av dette omtales under eksemplene nedenfor i dette notatet. 
Dette vil i praksis gjerne være ulike former for harmonisering av velferdsytelser, fulgt av bestem-
melser for hvem som kan motta. Her er målet å effektivisere og forenkle minimumsytelser, men 
behovsprøvingen gjør at det ikke kan kalles en universell borgerlønn. 

En fjerde variant av borgerlønn omtales gjerne som Partial Basic Income (PBI) eller delvis borger-
lønn, og er på et lavere nivå enn en full borgerlønn, hvilket betyr at den er på et nivå man ikke kan 
leve av alene. Tilhengerne av denne varianten argumenterer både for at den kan innføres gradvis, 
og at den vil fungere som et vilkårsløst grunnivå som kan suppleres med behovsprøvde ytelser.

En femte variant er foreslått av professor Anthony Atkinson. Den britiske professoren arbeidet 
med ulikhetsforskning gjennom hele sitt yrkesaktive liv.8 I flere av sine arbeider har han argumen-
tert for noe han kaller participation income, deltakelsesinntekt. Det er ikke en borgerlønn, fordi 
Atkinson kom frem til at en borgerlønn, finansiert med flat skatt, ikke ville bli høy nok til å erstatte 
eksisterende minsteytelser. Deltakelsesinntekten betales ut mot at man yter noe tilbake til sam-
funnet. Dette vil naturlig nok kreve en god del administrasjon.  

Historiske argumenter for borgerlønn

Eldre historie – grunnrente og fattigdomsbekjempelse

Borgerlønn eller en minimumsinntekt til alle borgere er en gammel idé. I 1516 publiserte den bri-
tiske humanisten Thomas More (1478 – 1535) Utopia. Her diskuteres det hva som bør gjøres med 
tyver. På 1500-tallet ble de hengt, men i boken foreslås det at det heller bør gis en minimumslønn 
til alle: «to provide everyone with some means of livelihood».9 Flere tenkere, som den spansk-bel-
giske Johannes Ludovicus Vives (1492–1540), argumenterte for en minimumsinntekt, men med 
en arbeidsplikt. Senere ble minimumsinntekt og arbeidsplikt nedfelt i fattiglover, som senere ble 
grunnlag for moderne velferdsstater. 

Den franske politiske tenkeren Condorcet (1743–1794) presenterte en skisse for et sosialforsik-
ringssystem, men han nevnte også kort et argument for borgerlønn for å kunne stifte familie og 
klare seg: «giving to those children who become old enough to work by themselves and found a 
new family the advantage of a capital required by the development of their activity.»10 Den første 
som argumenterte for en borgerlønn, uten motytelser, var Thomas Paine (1737–1809), en nær 
venn av Condorcet. Han la frem en idé om at alle borgere har et krav på en grunnrente fra sam-
funnets ressurser og at privat eiendomsrett hadde ført til at bare noen få borgere fikk muligheten 
til å tjene penger på disse ressursene.11 Hans argument var at en borgerlønn ville være som en 
kompensasjon til alle for bruken av landets felles naturressurser. Han argumenterte som følger i 
pamfletten Agrarian Justice fra 1796:

the earth, in its natural, uncultivated state was, and ever would have continued to be, the common property of 
the human race … it is the value of the improvement, only, and not the earth itself, that is in individual property. 
Every proprietor, therefore, of cultivated lands, owes to the community a ground-rent (for I know of no better 
term to express the idea) for the land which he holds; and it is from this ground-rent that the fund proposed 
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in this plan is to issue … there shall be paid to every person, when arrived at the age of twenty-one years, the 
sum of fifteen pounds sterling, as a compensation in part, for the loss of his or her natural inheritance, by the 
introduction of the system of landed property. And also, the sum of ten pounds per annum, during life, to every 

person now living, of the age of fifty years, and to all others as they shall arrive at that age. 

Borgerlønnen skal gå «to every person, rich or poor ... because it is in lieu of the natural inheri-
tance, which, as a right, belongs to every man, over and above the property he may have cre-
ated, or inherited from those who did.»12 Etter Paine har både utopiske sosialister, som Charles 
Fourier (1772–1837) og Joseph Charlier (1816 – 1896), og sosialliberalere, som John Stuart Mill 
(1806–1873), vært sympatisk innstilt til ideer som ligner borgerlønn. Fourier ville behovsprøve, 
mens Charlier ønsket en borgerlønn uten krav.13 Mill lener seg på Fourier og skriver i andre utgave 
av Principles of Political Economy: 

The most skilfully combined, and with the greatest foresight of objections, of all the forms of Socialism, is that 
commonly known as Fourierism. This System does not contemplate the abolition of private property, nor even 
of inheritance; on the contrary, it avowedly takes into consideration, as elements in the distribution of the 
produce, capital as well as labour. […] In the distribution, a certain minimum is first assigned for the subsistence 
of every member of the community, whether capable or not of labour. The remainder of the produce is shared 

in certain proportions, to be determined beforehand, among the three elements, Labour, Capital, and Talent.14

Ideen om borgerlønn har historisk handlet om ønsket om en rettferdig fordeling av ressurser og 
fattigdomsbekjempelse, og om at alle bør få tilkjent en grunnrente fra samfunnets ressurser. Men 
det var utviklingen av tradisjonelle velferdsordninger som dominerte de politiske diskusjonene, 
ikke borgerlønn. Tiden var preget av en sterk tro på at politikk kunne gjøre samfunnet bedre for 
alle, særlig for de fattige. Ideer om en velferdsstat som skal sørge for økonomisk og sosial trygghet 
for borgerne og motvirke store sosiale forskjeller har også sitt grunnlag i fattigdomsbekjempelse, 
rettferdig fordeling av ressurser og et sikkerhetsnett for uforutsette hendelser og tap av/sikring 
av inntekt gjennom livet. Siden velferdsstatens spede begynnelse på slutten av 1800-tallet disku-
terte man hva slags velferdsytelser man skulle ha, hvem som skulle motta ytelser og hvordan de 
skulle finansieres. Forsikringsordninger og skatteordninger var, da som nå, de to vanligste finan-
sieringskildene. Kjernen i en av de to historiske hovedmodellene, Bismarckmodellen, går enkelt 
fortalt ut på at ordningene er forsikringsbaserte, og derfor ofte selektive. Den andre modellen, 
Beveridgemodellen, henter sitt navn fra den britiske, liberale William H. Beveridge. Denne vel-
ferdsmodellen har universalitet, flate ytelser og skattefinansiering som underliggende premiss og 
har preget ordningene i de skandinaviske landene etter annen verdenskrig. 

Selv om velferdsytelser og utbygging av velferdsstater ble det dominerende politiske prosjek-
tet gjennom 1900-tallet, fortsatte også diskusjonene om borgerlønn. Ifølge den internasjonale 
organisasjonen for borgerlønn, BIEN, kan diskusjonene på 1900-tallet deles i tre perioder, mel-
lomkrigstiden i England, 1960- og 70-tallet i USA og siste del av 1980-tallet og begynnelsen av 
1990-tallet i Nordvest-Europa.15 Diskusjonen i mellomkrigstiden handlet om universell borgerlønn 
som en statsbonus, altså en avkastning av fellesressurser, eller et nasjonalt utbytte. Flere britiske 
økonomer og politikere deltok.16 I USA på slutten av 1960-tallet diskuterte man ordninger med 
minimumslønn og med negativ skatt. Et forslag kom i 1964 fra Robert Theobald. Hans argument 
var at automatisering ville føre til færre jobber. Theobald var økonom og futurist og skrev kritisk 
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om økonomisk vekst. Han pekte på miljøproblemer ved materielt forbruk, samtidig som han var 
teknologioptimist og hadde tro på informasjonsteknologi.

Negativ inntektsskatt – liberale økonomer i USA på 1960-tallet

I 1962 skrev den liberale økonomen Milton Friedman om negativ inntektsskatt i boken Capitalism 
and Freedom. Forslaget var begrunnet med at det ville gi en forenkling av amerikanske velferds-
ordninger, ved at man erstattet dem med en lineær negativ inntektsskatt, slik at alle som tjente 
under et gitt nivå ville bli kompensert for forskjellen mellom det de tjente og grunnivået. Ifølge 
Friedman var en borgerlønn eller et system med negativ skatt det samme. En borgerlønn som 
skattlegges fungerer på samme måte som et system med negativ inntektsskatt, men det er en vik-
tig forskjell. Borgerlønn utbetales ex ante, altså på forhånd, mens negativ inntektsskatt utbetales 
eller godskrives ex post.17

Senere uttalte Friedman selv at meningen med forslaget var å presentere en løsning for hva man 
burde gjøre for å forenkle velferdssystemet, og at han ikke var så opptatt av om det var politisk 
mulig eller fikk stor støtte.18 Noen år senere, i 1968, signerte 1200 økonomer et opprop til Kon-
gressen om å vedta et inntektsgarantisystem. Friedman undertegnet ikke, men det gjorde James 
Tobin, Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith, Robert Lampman og Harold Watts. Året før hadde 
Tobin, sammen med to andre økonomer, gjort en analyse av negativ inntekt og endt med å foreslå 
en borgerlønn til alle borgere som de kalte en demogrant. Til forskjell fra Friedmans forslag var 
ikke målet å avskaffe alle andre velferdsordninger, men bare å forenkle systemet for grunnleg-
gende stønader. 

Under president Richard Nixon ble det foreslått å innføre en borgerlønn, men forslaget ble stoppet 
av demokratene i Kongressen. Argumentet for å innføre den var å redusere antallet fattige. Nixon 
foreslo i stedet  i 1969 en plan for å redusere fattigdom, spesielt for fattige familier, kalt Family 
Assistance Plan. Den inneholdt en minimumsinntekt og ekstra ytelser. Friedman var for planen da 
den kom, men mente senere at det var for mange unntak som hindret det fra å være en rendyrket 
minimumsinntekt. Nixons plan fikk støtte i Kongressen, men møtte stor motstand i Senatet og ble 
til slutt forkastet fordi det ble oppfattet som for radikalt, og man beholdt de velferdsordningene 
man hadde fra før. 

Minimumslønnsdiskusjoner blant liberale, sosialister og miljøforkjempere etter 1970 

På slutten av 1970-tallet og inn på 1980-tallet ble igjen minimumslønn debattert, denne gangen i 
Danmark og Nederland, senere også i England, Tyskland og i Finland.19 I Danmark var det professor 
i fysikk og samfunnsdebattant Niels I. Meyer, sammen med filosofen Willy Sørensen og politike-
ren K. Helweg Petersen, som først tok i bruk begrepet borgerlønn, i boken Opprør fra Midten fra 
1976.20 Borgerlønnen skulle sikre frihet og sosial utjevning. I et intervju med Danmarks Radio i 
august 2017 sier Meyer at hans begrep om borgerlønn er misforstått i dag, og at hans argument 
var at borgerlønnen skulle inngå i et alternativt økonomisk system til kapitalismen. Det skulle være 
lik minimumslønn til alle, på et anstendig nivå, slik at man kunne leve av det, som et minimum 
på dagens folkepensjonsnivå. I dag debatteres borgerlønn som en minimumslønn på et altfor lavt 
nivå, ifølge Meyer.21 
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Omtrent samtidig argumenterte professor i sosialmedisin, Jan Pieter Kuiper, for en borgerlønn i 
Nederland. Han hadde observert at noen friske mennesker ble syke når de ble arbeidsledige, mens 
andre ble syke av å arbeide for mye. Hans konklusjon var at en garantert inntekt – basisinkomen – 
kunne frikoble arbeid fra lønn.22 Kuipers argumenter ble videreført av det radikale partiet Politieke 
Partij Radicalen, dannet av medlemmer fra venstresiden i det nederlandske kristendemokratiske 
partiet. Partiet ble det første i Europa som hadde borgerlønn i sitt partiprogram. Borgelønns-
diskusjoner, både om minimumslønn og om negativ skatt, foregikk også i England, Tyskland og 
Frankrike. Initiativene i de to første landene kom fra liberale og fra miljøforkjempere, mens ytre 
venstreside fremmet hel og delvis borgerlønn i Frankrike.23 Den internasjonale organisasjonen for 
borgerlønn, BIEN (basic income earth network) ble dannet i 1984 og samler i dag mennesker fra 
alle politiske leire som støtter borgerlønn internasjonalt.

Flere kjente økonomer, blant dem syv tidligere Nobelprisvinnere i økonomi, støtter borgerlønn 
eller varianter av den. James Tobin, Christopher Pissarides, Milton Friedman, James Meade, Paul 
Samuelson, John Kenneth Galbraith, Friedrich Hayek, Angus Deaton, Robert Solow, Herbert Simon, 
Jan Tinbergen og Anthony Atkinson har alle argumentert for ideer om borgerlønn.24 

Det har de siste årene kommet en rekke bøker med argumenter for borgerlønn. Guy Standing har 
skrevet boken Basic Income: And How We Can Make It Happen, belgierne Philippe van Parijs og 
Yannick Vanderborght har redigert bidrag i boken Basic Income: A Radical Proposal for a Free Soci-
ety and a Sane Economy, nederlandske Rutger Bregman er aktuell med boken Utopia for realists 
og besøkte nylig Norge.25 Amerikaneren Charles Murray argumenterer for borgerlønn i boken In 
Our Hands: A Plan to Replace the Welfare State, og Andy Stern i boken Raising the Floor: How a 
Universal Basic Income Can Renew Our Economy and Rebuild the American Dream. Avslutningsvis 
i boken The Second Machine Age argumenterer forfatterne Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee 
for en minimumsinntekt som svar på den teknologiske utviklingen.26 

Også en rekke næringslivsmennesker har støttet ideen om borgerlønn. Thimotheus Höttges, kon-
sernsjef i Deutsche Telekom27 og den tyske finansmannen Götz Werner argumenterer for borger-
lønn.28 Det gjør også Bill Gates, Mark Zukerberg og Elon Musk.29 Musks argument er at teknologisk 
utvikling og jobless growth fordrer nye tanker om velferdsordningene. Det mener også Gates, selv 
om han foreløpig tror det er for dyrt å innføre borgerlønn. Zuckerberg ønsker et system som ligner 
det man har i Alaska, der innbyggerne tildeles en andel av avkastningen fra naturressurser. 

Argumenter for borgerlønn

Den historiske gjennomgangen har tatt for seg noen av argumentene for borgerlønn. Under følger 
en kort oppsummering av de viktigste argumentene for en universell borgerlønn uten krav, som 
brukes historisk og i dagens debatter. De vanligste argumentene for en borgerlønn, gitt at den er 
høy nok til å dekke den enkeltes levekårsbehov, er som følger:

Overordnet

• Borgerlønn i sin reneste form gir en sikkerhet for en minimumsinntekt. Det er ingen krav 
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om motytelser, og ingen vurdering av helsemessig, arbeidsmessig eller sosial status for å 
motta ytelsen. Slik sett er borgerlønnen likebehandlende og universell. Ytelsen blir heller 
ikke avkortet dersom man begynner å tjene penger.

Normative argumenter

• Borgerlønn er en mindre inngripen i privatlivet enn tradisjonelle, behovsprøvde 
velferdsordninger. Når ingen blander seg bort i den enkeltes sosiale og private forhold 
for å vurdere om man er berettiget til å få en ytelse, vil det kunne oppfattes som mindre 
stigmatiserende. Ingen kan heller blande seg inn i hva man bruker pengene til.

• En universell borgerlønn likebehandler alle, slik at ingen behovsprøving eller vurdering er 
nødvendig. 

• En borgerlønn vil være oversiktlig og transparent.
• En borgerlønn på høyt nivå vil kunne bidra til at mennesker i liten grad vil måtte bekymre 

seg for hvordan de skal få endene til å møtes. Noen pilotprosjekter har resultert i bedret 
helse, bedre livskvalitet, lavere kriminalitet og mer bruk av etterutdanning.30 Det er likevel 
et altfor lite grunnlag i forskningen til å kunne trekke noen konklusjoner som vil være 
gyldige for en universell borgerlønn på et nivå man kan leve av.

• Balansen mellom arbeid og fritid blir bedre når det økonomiske grunnlaget for å leve er 
sikret.

• Borgerlønn vil bidra til likestilling ved at kvinner blir mer økonomisk selvstendige.31
• Noen argumenterer også for at mennesker vil slippe å måtte utføre kjedelige, repetitive og 

dårlig betalte arbeidsoppgaver. 
• Andre argumenterer slik Thomas Paine gjorde på 1700-tallet, nemlig at alle borgere har et 

krav på en grunnrente fra samfunnets ressurser. 

Økonomiske argumenter

• Fjerning av behovsprøving fjerner også «trygdefelle»-problematikk, det vil si at man 
kommer i situasjoner der det ikke lønner seg å øke inntektene fordi ytelsen man mottar da 
blir avkortet. 

• Dersom borgerlønnen erstatter andre velferdsytelser som i dag behovsprøves og krever 
et stort byråkrati å administrere, vil en borgerlønn bety store besparelser. NAV vil trenge 
færre ansatte, og ytelsen kan automatiseres. 

• Det gir mottakeren kjøpekraft til å skaffe seg det han eller hun trenger for å leve. Alle 
andre inntekter kommer som et positivt tilskudd. Det kan argumenteres for at dette kan 
bidra til å dempe nedgangskonjunkurer, ved at etterspørselen holdes oppe på et høyere 
nivå enn ved inntekt generert primært ved lønnet inntekt og evt.  arbeidsløshetsordninger 
som eksisterer på et lavere nivå enn borgerlønnen innrettes på.

• Dersom tryggheten ved å motta ytelsen fører til økt arbeidsdeltakelse, at flere satser på 
innovative prosjekter og skaper nye jobber, vil det være en gevinst for samfunnet.

• Et annet argument er at det vil føre til større arbeidsmobilitet.
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Argumenter mot borgerlønn

Gjennom historien har borgerlønn møtt motstand, og det er utbygging av velferdsordninger og 
omfattende velferdsstater som i dag dominerer. Resultatet er at det foreløpig ikke er noen land 
som har innført en borgerlønn som både er universell og som er høy nok til å leve av, verken i land 
med omfattende velferdsordninger eller i mindre utviklede land. Flere av de store internasjonale 
organisasjonene, som OECD og IMF, har publisert rapporter som argumenterer mot borgerlønn. 
OECDs siste rapport er nærmere omtalt nedenfor, og konklusjonene her er at det vil bli for dyrt og 
at det ikke vil redusere fattigdom, men øke ulikheten.32 

IMFs argumentasjon i et nylig publisert Fiscal Monitor Paper kan oppsummere de viktigste motar-
gumentene mot en borgerlønn.33 Det første argumentet dreier seg om omfordeling. En borger-
lønn vil føre til at mennesker som har økonomiske midler og ikke trenger en ytelse fra staten, vil få 
det. Det vil være å sløse bort midler som kunne vært brukt bedre til mennesker som har mindre 
økonomiske ressurser. Det neste argumentet handler om finansiering. En universell borgerlønn 
som er høy nok til å leve av vil være svært kostbar å finansiere, og det vil kunne fortrenge andre 
velferdsytelser eller tjenester som også er prioritert. Et annet viktig argument er at man ved en 
borgerlønn frakobler sammenhengen mellom ytelser og arbeidsdeltakelse. Får man borgerlønn, 
kan konsekvensen bli at arbeidsdeltakelsen går ned, og dermed svekkes skatteinntektsgrunnla-
get. Det er dessuten mer sannsynlig at en borgerlønn vil innføres i land der velferdsordninger 
mangler, men det krever også at disse landene får skatteinntekter, eller at avkastning fra (natur) 
ressurser landene eventuelt måtte ha, er med på å finansiere borgerlønnen. IMF påpeker at det 
trolig er finansieringen som vil bli det mest krevende å få til i land med dårlige skattegrunnlag. For 
land med sjenerøse og omfattende velferdsytelser med behovsprøving, hvor mange som mottar 
ytelser i dag likevel har inntekter over minimumsnivået, vil en borgerlønn føre til en betydelig inn-
tektsreduksjon for lavinntektshusholdninger. Anbefalingen fra IMF er å styrke velferdsordninger 
og bedre dekningen, samt å se nærmere på lønnstilskudd og lignende ordninger for dem som ikke 
mottar nok lønn fra arbeid, heller enn borgerlønn. 

IMF avslutter sin argumentasjon med at dersom borgerlønn skal være aktuelt å diskutere, vil det 
være begrunnet med en inntektssikring som følge av en teknologisk utvikling som fører til at 
det blir skapt færre arbeidsplasser, at arbeidsledigheten stiger og at det blir større usikkerhet i 
arbeidsmarkedet.34 

Tidsskriftet The Economist og tankesmien Policy Network har begge publisert lengre saker om 
borgerlønn hvor de argumenterer mot å innføre den.35 The Economist mener at borgerlønn er et 
svar på et problem som ikke er oppstått ennå, nemlig at arbeidsplasser forsvinner og ikke erstattes 
av nye. I tillegg brukes de samme argumentene som IMF ovenfor: borgerlønn blir for dyr å finan-
siere og vil fortrenge andre velferdsytelser.36 Dessuten påpeker The Economist at en borgerlønn vil 
kreve sterk grensekontroll, fordi man vil måtte begrense hvem som har adgang til ordningen. Det 
vil bli mer krevende å takle migrasjon. 

Policy Network har publisert en rapport skrevet av Daniel Sage og Patrick Diamond. Deres 
hovedargumenter er at en borgerlønn vil bety en omfattende omlegging av dagens velferdsord-
ninger, den vil bli kostbar, og den vil innebære høyere skatter. Dessuten argumenterer Sage og 
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Diamond for at innføringen av en borgerlønn vil bryte med prinsippene om at velferdsordninger 
skal gis til dem som trenger det, og at det er en form for gjensidighet mellom hva man har av 
plikter og hva man betaler i skatter og hva man får igjen. Å arbeide er mer enn bare å motta lønn, 
og forfatterne argumenterer for at arbeid har mange sosiale funksjoner, og at det å arbeide er 
viktig for samfunnet og for den enkelte i seg selv. Selv om mange tilhengere av borgerlønn hev-
der at flere vil arbeide, mener forfatterne at det er usikkert. De mener at en borgerlønn vel så 
gjerne kan føre til at flere blir passive og ikke arbeider, noe som igjen vil skape et større skille 
mellom dem som arbeider og dem som mottar borgerlønn uten å arbeide i tillegg. De henviser 
til forskning av Cruddas og Kibasi fra 2016, hvor de sier at en borgerlønn vil oppfordre til å ikke 
arbeide og legitimere passivitet.37

Sage og Diamond tilbakeviser fire argumenter som tilhengere av borgerlønn bruker: Borgerlønn vil 
ifølge dem ikke redusere ulikhet mellom kjønn og øke likestilling, ikke møte teknologisk utvikling 
som fører til automatisering og tap av jobber på en adekvat måte, ikke bedre balansen mellom 
arbeid og fritid og ikke bedre unge menneskers usikre fremtidsutsikter. 

Økt kvinnelig arbeidsdeltakelse som følge av borgerlønn er ikke trolig. Forfatterne henviser til forsk-
ning som er gjort om kvinners arbeidsdeltakelse når de er gift eller i samboerforhold. Da er mange 
av dem «secondary earners», det vil si at husholdningen er minst avhengig av deres inntekt, og 
mange vil da heller velge borgerlønn enn en jobb med lav lønn. En bekymring knyttet til borgerlønn 
er at mange deltidsansatte (flest kvinner) vil finne det mindre interessant å jobbe. Dette gjelder 
spesielt hvis borgerlønnen ikke er universell, fordi lavlønte da vil ha større incentiv til å utløse bor-
gerlønn. Men også ved universell borgerlønn må skattesystemet endres på en måte som reduserer 
marginalskatten på lavere inntekter, og dermed øker incentivet til å jobbe. Også to professorer fra 
BI, Espen Moen og Christian Riis, fremhever nedgang i kvinners arbeidsdeltakelse som det fremste 
motargumentet mot borgerlønn.38 Sage og Diamond legger til at en borgerlønn faktisk kan føre til 
det motsatte av likestilling, nemlig at kvinner velger borgerlønn og blir hjemmeværende.

Mange tilhengere av borgerlønn ønsker å innføre den som følge av at arbeidsmarkedene blir mer 
usikre på grunn av teknologisk utvikling, men Sage og Diamond mener at borgerlønnen ikke adres-
serer det som er problemet, skattleggingen av dem som eier teknologien. Borgerlønnen sikrer alle 
en lav inntekt, men så lenge ikke eierne av teknologiselskaper beskattes og inntektene fra den 
teknologiske utviklingen ikke omfordeles, er ikke borgerlønn svaret. 

Til sist argumenterer Sage og Diamond for at det ikke er sikkert at balansen mellom arbeid og fritid 
bedres eller at unges fremtidsutsikter blir bedre. En kortere arbeidsdag kan ifølge forfatterne bidra 
til en bedre balanse, uten å bryte med ønsket om høy arbeidsdeltakelse. Dessuten trekker de frem 
permisjonsordninger i deler av livet, som ved barnefødsler, som noe som kan bedre balansen. For 
å bedre unges situasjon foreslår forfatterne utdanning og bedre fungerende arbeidsmarkeder, 
ikke borgerlønn, som ikke gjør noe med disse strukturene.

OECD og IMF – borgerlønn reduserer ikke fattigdom

OECD har i et policynotat sett på om en borgerlønn, under forutsetning om at det ikke brukes 
mer penger enn det allerede brukes på sosiale ytelser, vil redusere fattigdom. Konklusjonen er at 
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borgerlønn ikke vil gjøre det i land som har velutviklede og sjenerøse sosiale stønader. Dermed vil 
ikke borgerlønn med disse forutsetningene redusere ulikhet. OECD har ikke regnet på besparelser 
i administrasjon av omfattende behovsprøvde ytelser.39

OECD har laget en oversikt over nivåene på sosiale ytelser i ulike land som prosent av fattigdoms-
grensen. På de nåværende nivåene for stønader per innbygger vil en borgerlønn ligge langt under 
fattigdomsgrensen. De skriver videre at en borgerlønn på et nivå som vil kunne dekke utgifter til 
et nødvendig livsopphold, vil kreve skatteøkninger og reduksjoner av eksisterende ytelser.

An unconditional payment to everyone at meaningful but fiscally realistic levels would require tax rises as well 
as reductions in existing benefits, and would often not be an effective tool for reducing income poverty. Some 
disadvantaged groups would lose out when existing benefits are replaced by a BI, illustrating the downside of 

social protection without any form of targeting at all.40

OECDs anbefaling er at dersom man skal vurdere borgerlønn i velutviklede velferdsstater, vil det 
måtte innføres ved at det kuttes trinnvis i andre ytelser, samt at det må diskuteres hvordan man 
skal finansiere en mer lik deling av økonomisk vekst.

IMF har også sett på hvordan en borgerlønn kan redusere forskjeller. De påpeker at det vil avhenge 
av hvor nivået settes for en borgerlønn. Settes den til 25 prosent av medianinntekten per innbyg-
ger, vil det koste mellom seks og syv prosent av BNP i velstående land og mellom tre og fire prosent 
i et fattigere land. Gjøres dette, vil effekten på Gini-koeffisienten bli merkbar med en reduksjon 
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på fem Gini-punkter i snitt. IMF legger likevel til at netto effekten av en borgerlønn vil avhenge av 
hvordan den finansieres og hva som eventuelt forsvinner av andre omfordelende virkemidler.41

Argumentene mot en borgerlønn er særlig knyttet til økonomi og til eksisterende politikk – arbeids-
linjen – som knytter mottak av ytelser til krav om deltakelse i arbeidsmarkedet:

Normative argumenter

• En borgerlønn reduserer incentivene til å arbeide og bryter med kravet om at man må 
yte noe for å få noe, eller være i en situasjon der man er berettiget til å motta en ytelse. 
Forkjempere for borgerlønn hevder det motsatte. På marginen vil det alltid lønne seg å 
arbeide litt mer.

• En borgerlønn vil innebære at alle får utbetalt, uavhengig av om de tar valg som oppfattes 
som dårlige. 

• Å motta en ytelse uten å måtte gjøre noe for den, kan virke passiviserende. 
• En borgerlønn vil gjøre migrasjon svært vanskelig fordi det vil være vanskelig å tilby den til 

alle som kommer, om grensene er åpne. Alternativet er å skille mellom hvem som skal ha 
rettigheten og hvem som ikke skal ha den.

• En borgerlønn vil ikke gjøre noe med grunnleggende problemer som endrede 
arbeidsmarkeder (som følge av teknologisk utvikling) og svakere fremtidsutsikter for unge 
mennesker.

• En borgerlønn vil skape større skiller mellom mennesker som kun har den som inntekt, og 
de som arbeider, noe som kan skape sosial uro.

• Borgerlønn kan føre til økt ulikhet.
• En borgerlønn vil gjøre mye av Navs arbeid overflødig på områder som 

arbeidsmarkedstiltak, personlig oppfølging og assistanse.

Økonomiske argumenter

• En fullskala borgerlønn vil i et velutviklet velferdssamfunn med et høyt skattenivå bli svært 
dyrt å innføre. Dess høyere ytelser, dess vanskeligere blir det å skattlegge dem som jobber, 
fordi skatteprosenten blir høy.

• Borgerlønn må – i hvert fall i rike land – nesten helt sikkert måtte gå på bekostning av 
andre ytelser, sannsynligvis også ytelser i form av velferdstjenester. 

• Det er foreløpig ingen land i verden som har innført en borgerlønn som en universell 
ytelse på et nivå det går an å leve av. Man kjenner ikke konsekvensene av hvordan 
borgerne vil tilpasse seg og hvor høy arbeidsdeltakelsen vil bli.

• Dersom arbeidsdeltakelsen blir lavere, vil det gå ut over verdiskapingen i samfunnet. Det 
vil også kunne presse lønningene opp og gjøre forskjellene større mellom sysselsatte og de 
som mottar borgerlønn, samt at presset på inntjening hos bedriftene vil bli større.
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Eksempler og erfaringer med innføring av borgerlønn

Eksempler fra vestlige land

Borgerlønn er ikke innført i stor skala noe sted i verden, men flere land har gjennomført eller gjen-
nomfører prøveforsøk. Gjennomgangen av de ulike prøveforsøkene og erfaringene avdekker at 
det er store forskjeller i hvordan pilotene gjennomføres og hva som legges i begrepet borgerlønn 
eller garantert minsteinntekt. Det er også forskjeller i hva som er argumentasjonen for å prøve ut 
slike ytelser. De varierer fra fattigdomsbekjempelse og kompensasjon for arbeidsmarkedsforhold, 
til effektivisering av offentlig administrasjon eller fordeling av avkastning av naturressurser. I noen 
få forsøk har man prøvd ut borgerlønn uten krav, men størrelsen på ytelsen varierer, slik at noen 
prøver en borgerlønn som er mulig å leve av, andre prøver ut nivåer som krever at det også er 
tilleggsstønader tilgjengelig. Forsøk med borgerlønn hvor det stilles krav, eksempelvis til aktivitet, 
utføres også. I tillegg er det forskjell på hvem som plukkes ut i forsøkene. Noen ganger er det en 
landsby, andre ganger en gruppe, eksempelvis arbeidsledige.

Ontario, Barcelona og Livorno – piloter med avkortning av borgerlønn ved arbeidsinntekt 

I perioden 1968 til 1980 ble det til sammen uført fem forsøk med negativ inntektsskatt i Canada og 
USA. Et viktig formål var å få en indikasjon på hva en full borgerlønn ville koste, men resultatene i 
eksperimentene sprikte og møtte sterk metodekritikk.42

Borgerlønn testes nå igjen ut i Canada.43 Et treårig forsøk startes opp i løpet av 2017 i delsta-
ten Ontario, og både byer og mindre tettsteder er plukket ut: Hamilton, Brantford, Brant County, 
Lindsay og Thunder Bay.44 Det gjør at man får testet om effektene er ulike i byer og i distrikter. Bak-
grunnen for pilotforsøket er å teste ut om det er mulig å redusere fattigdom med andre virkemid-
ler enn tradisjonelle velferdsytelser.45 Borgerlønnen – guaranteed minimum income/basic income 
– ligger på 140 000 kroner i året (11 340 euro), betinget av at de ikke har andre arbeidsinntekter. 
Får man inntekter i perioden, vil ytelsen bli redusert med 50 prosent for hver dollar man tjener, 
og ved en arbeidsinntekt på over 32 000 euro bortfaller ytelsen helt. 4 000 potensielle deltakere 
velges tilfeldig ut fra en gruppe med lavinntekt mellom 18 og 64 år som har bodd ett av stedene i 
minimum ett år.46 De som mottar ytelsen, vil ikke møte krav om arbeidssøking. Med forsøket med 
minimumslønnen vil man teste ut helse- og livskvalitetseffekter, om individene tar utdanning eller 
deltar i jobbtrening og hvordan ytelsen påvirker arbeidsdeltakelse.47 

Et tilsvarende prosjekt med en avkortning mot arbeidsinntekt skal startes i Barcelona. Personer i 
Barcelonas fattigste bydel vil bli plukket ut, men forsøket vil teste ytelser for husholdninger, ikke for 
individer. Prosjektet B-Mincome er støttet av EU og skal pågå i tre år. Dette prosjektet har hentet 
inspirasjon fra et minimumsinntektsforsøk, Mincome, på 1970-tallet i Dauphin, Manitoba i Cana-
da.48 1 000 utvalgte husholdninger får en minimumsytelse som skal sikre at den samlede hushold-
ningsinntekten er over fattigdomsgrensen. I tillegg til denne ytelsen vil disse husholdningene også 
få ulike velferdstjenester. I forsøket vil man i tillegg plukke ut husholdninger som får ytelsen, men 
som får avkortning av ytelsen om de arbeider. Det vil også være en gruppe husholdninger som får 
ytelsen, men som forplikter seg til å delta i arbeidssøking, slik at forskerne kan studere forskjeller i 
arbeidsdeltakelse og andre helse- og levekårsforhold mellom de ulike husholdningsgruppene. 
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I Italia tester byen Livorno ut borgerlønn for 100 personer. Forsøket ble igangsatt i 2016 og er 
forlenget til 2017.49 De som var med i 2016 fikk 500 euro i seks måneder, men de måtte utføre 
sosialt arbeid som en motytelse. Livorno fortsetter forsøket og har plukket ut 100 nye personer, 
men forsøket er ikke et rendyrket borgerlønnsforsøk. De som har mottatt ytelsen måtte ha bodd 
i Livorno de siste fem årene, ha status som arbeidsledig, være registrert på arbeidsformidlingen, 
samt at brutto husholdningsinntekt ikke kunne overstige 6 530 euro per år. Borgerlønnsforsøk vur-
deres flere steder i Italia, blant annet i Ragusa og Napoli, men ifølge den italienske borgerlønns-
organisasjonen er forsøkene ikke rene borgerlønnsforsøk. De er blant annet knyttet til motytelser 
om arbeid – jfr. drøftelsen av begrepet foran.50

Alaska – nasjonal dividende, fordeling av avkastning på naturressurser til alle borgere

Alaska har for tiden en begrenset borgerlønn som er knyttet til avkastningen på Alaskas natur-
ressurser, særlig olje. Begrunnelsen om rettferdig fordeling av jordens ressurser, er som vi har 
sett, også brukt historisk i diskusjoner om begrunnelser for borgerlønn. Det ble i 1976 opprettet 
et fond, The Alaska Permanent Fund, hvor det hvert år deles ut fra overskuddet. Pengene i fon-
det kommer fra avkastningen av Alaskas naturressurser og plasseres løpende i aksjer, obligasjo-
ner og statlig eiendom. Borgerlønnen utgjør i dag 16 400 kroner årlig (2 072 dollar), eller litt 
over 1 000 kroner per måned, og utbetales til alle som har vært bosatt i Alaska i kalenderåret før 
man søker om borgerlønnen.51 Selv om beløpet er lavt, viser en evaluering at borgerlønnen like-
vel hadde gjort det mulig for to til tre prosent flere enn ellers av Alaskas befolkning å leve over 
fattigdomsgrensen siden 1990.52 En undersøkelse som er gjennomført av Economic Security 
Project fant at 81 prosent av dem som mottok borgerlønn i Alaska oppga at det ga dem bedre 
livskvalitet, 79 prosent mente det var en viktig inntektskilde for borgerne i Alaska, og 90 prosent 
mente at den skulle gis til alle som var bosatt full tid i Alaska.53 I tillegg er det dokumentert at 
borgerne i Alaska bruker pengene de mottar på en produktiv måte; noen bruker det til å spe på 
for livsopphold, eller til uforutsette kostnader, de betaler ned gjeld, eller de investerer i egne 
pensjonsmidler eller i utdanning. Velgerne er svært positive til at borgerlønnen er universell, 
hele 90 prosent svarer dette. Det er heller ikke påvist noen endring i arbeidsincentiver, det vil 
si at man er mindre tilbøyelig til å delta i arbeidslivet. Avslutningsvis er 64 prosent av innbyg-
gerne positive til å øke inntektsskatten heller enn at borgerlønnen beholdes av staten og brukes 
til offentlig tjenesteyting. I 1984, da borgerlønnen kom, svarte 29 prosent det samme. Det er 
laget en dokumentarfilm, «Hva er borgerlønn?» fra 2017, der blant annet Alaskas borgerlønn 
gjennomgås.54

Borgerlønnsforsøk uten motytelser i California

To steder i California er i ferd med å starte borgerlønnlignende forsøk. Det første er et privat initi-
ativ fra techselskapet Y Combinator.55 Hensikten er å se hvordan en borgerlønn påvirker arbeids-
deltakelse og å få en forståelse av om det påvirker livskvalitet mer generelt.56 Techselskapet 
finansierer borgerlønnen, og en forskergruppe som skal evaluere prosjektet. Borgerlønnsprosjek-
tet har startet med en liten pilot i Oakland for å finne ut hvordan man skal velge ut deltakere og 
gjennomføre det større prosjektet, som er ment å omfatte mellom 2 000 og 3 000 personer. Disse 
skal etter planen plukkes ut fra to amerikanske stater, være mellom 21 og 35 år og ha en inntekt 
som er lavere enn medianen for sin stat. 1 000 personer i forsøket vil motta 1 000 USD i måneden 
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i tre år, noen i ytterligere to år. Borgerlønnen vil utbetales uten motytelser eller behovsprøving. 
Andre i forsøket vil fungere som kontrollgrupper. Forsøket er ikke startet opp ennå (høsten 2017).

Det andre forsøket skal etter planen foregå i San Francisco i regi av Office of Financial Empower-
ment.57 Forsøket er beregnet til å koste fem millioner dollar, men OFE har foreløpig ikke klart å 
finansiere det.58 

Finland – prøveprosjekt med en tilnærmet full borgerlønn for arbeidsledige

I den finske kommunen Kangasala utenfor Tampere gjennomføres det for tiden et toårsprosjekt 
med borgerlønn for 2 000 utvalgte arbeidsledige mellom 25 og 58 år, som får 560 euro i måneden 
uten forpliktelser. Forsøket går i regi av det finske NAV, Kela, som har mange liknende oppgaver og 
forpliktelser som norske NAV-kontorer, og er beregnet å koste 8,8 millioner euro i toårsperioden.59 
Arbeidsledigheten i Finland er i dag rundt ni prosent, og det er den høye arbeidsledigheten og 
samtidig mangel på mennesker som tar korttidsjobber som er den viktigste grunnen til at finnene 
har valgt å gjennomføre prøveprosjektet med borgerlønn. Professor Heikki Hillamo viser til at 
det er høy vedvarende arbeidsledighet blant unge og blant lavt utdannede i Finland. Det er stor 
forskjell på å være innenfor og utenfor arbeidsmarkedet. Borgerlønnspiloten skal derfor spesielt 
se på incentiver for arbeidsdeltakelse.60

Formålet er å finne ut om det øker arbeidsdeltakelsen og om deltakerne lettere finner seg arbeid 
når de slipper å tenke på om de mister stønaden.61 I dag har det finske sosialstønadssystemet over 
40 ulike ytelser som skal dekke ulike behov. Pilotforsøket skal derfor også undersøke effekter på 
trygdesystemet, som forenklinger, reduserte administrasjonskostnader og frigjøring av ressurser 
fra ytelser til arbeidssøkingsassistanse eller lignende.62 Det finske arbeidsledighetstrygdesystemet 
er byråkratisk, særlig når det gjelder muligheter for deltidsarbeid. Mottar man stønad og arbeider 
noe, er det rapporteringsplikt hver fjerde uke for å kontrollere om stønaden skal avkortes. Syste-
met er også rapportert å være uoversiktlig for den arbeidsledige med hensyn til hva som skal 
rapporteres og hvor stor ytelsen blir. Dette har ført til at man trolig har mange som er fullt arbeids-
ledige i stedet for å arbeide delvis og motta litt stønad. I tillegg er det også en «trygdefelle», i og 
med at dagens ytelse avkortes om man får arbeidsinntekt.63 Siden incentivene for å komme seg 
fra trygd til litt arbeid er dårlige, kommer mange seg heller aldri fra trygd til full jobb og tilhørende 
økning i inntekt og levestandard. Terskelen blir for høy.

Beløpet som testes ut i pilotforsøket er noe høyere enn arbeidsledighetstrygden, men det er frem-
deles noe lavere enn fullverdig lønn det går an å leve av.64 Borgerlønnen blir betalt ut månedlig, 
selv om deltakerne finner arbeid eller får andre inntekter. Borgerlønnen i prosjektet erstatter også 
andre ytelser som forsøkspersonene har hatt tidligere, som arbeidsledighetstrygd, sykelønn, noen 
familietrygder og attføringstrygder. 

Prosjektet skal evalueres før finnene bestemmer seg for hva de skal gjøre videre. Dersom det er 
vellykket, kan det bli aktuelt å teste ut borgerlønn for flere mennesker, men fordi det er kostbart, 
vil borgerlønnen måtte skattlegges for dem som har høye inntekter.65 Effekter av prosjektet evalu-
eres fortløpende, og så langt har man konstatert forenklinger i byråkrati og frigjøring av ressurser, 
noe som oppleves som fordelaktig både av Kela og av forsøksgruppen. I utgangspunktet er alle 
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mottakerne arbeidsledige, men flere i forsøksgruppen har allerede funnet arbeid, noen har startet 
etterutdanning og noen har påtatt seg omsorgsoppgaver for slektninger. Noen har også rapportert 
om mindre stress og belastning ved å være arbeidsledig. Dette er likevel enkeltrapporter, og Kela 
vil ikke offentliggjøre noen helhetlige resultater før forsøket er ferdig. Forsøket har også en kon-
trollgruppe som ikke får borgerlønn. 

Ansvarlig for borgerlønnspiloten i Kela, Olli Kangas, argumenterer for å utvide forsøkene i 2018.66 
Forskergruppen han leder ønsker å teste ulike nivåer på borgerlønnen og ulike skattesystemer, inklu-
dert negativ skatt. Dessuten er det ønskelig å se på hvordan personer under 25 år responderer på en 
borgerlønn, samt å inkludere flere i utvalget, både i antall, fra ulike steder og med ulik bakgrunn.67 
Hensikten med borgerlønnsforsøket var opprinnelig å finne ut om borgerlønn reduserte fattigdom, 
kunne hindre sosial eksklusjon, redusere byråkrati og føre til økt arbeidsdeltakelse. Den piloten som 
pågår nå får bare med noe av dette, fordi det bare er arbeidsledige som er med, ytelsen er ikke uni-
versell. Likevel får finnene testet ut arbeidsincentiver. Vil arbeidsdeltakelsen øke , og vil arbeidsin-
centivene styrkes når kontrollen er fjernet og man ikke mister ytelsen om man får inntekter? 

Borgerlønnsforsøket, eller mer konkret, forsøket med ytelse til arbeidsledige uten medfølgende 
arbeidsplikt, i Finland har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet. Det har også fått både 
tilslutning og kritikk i finsk offentlig debatt. Center-regjeringen godkjente forsøket, men i en mer 
begrenset form enn det forskerne foreslo.68 I Finland har debatten bidratt til at både fordeler og mot-
forestillinger kommer frem. Elina Lepomäki fra Samlingspartiet sier til NRK at hun tror en utvidelse 
av piloten kan godkjennes, men at det er avhengig av evaluering, og hun understreker at borgerlønn 
til alle vil bli svært kostbart og vil måtte skattlegges.69 Partilederen i Venstreforbundet kritiserer 
pilotprosjektet for å være for lite. Videre sier forsker i Kela Miska Simanainen til forskning.no at 
det er mangel på mennesker som tar kortidsjobber eller mindre jobber, fordi de da trekkes i trygd, 
dette til tross for at det er ni prosent arbeidsledighet. Hun mener at borgerlønnen vil kunne gi den 
enkelte mer trygghet og at det vil bli lettere å ta midlertidig arbeid. Det er en erkjennelse av at flere 
blir selvstendig næringsdrivende i Finland eller blir frilansere, noe som gjør at arbeidsinntektene kan 
variere mye. Dette gjelder ifølge Marjukka Turunen i Kela hele arbeidsmarkedet og er uavhengig av 
utdanningsbakgrunn.70 Ifølge professor Heikki Hillamo skal man i 2020 få et online inntektsregister 
som gjør det mulig å teste borgerlønn med skatt (negativ skatt), samt at det også planlegges en 
regjeringsnedsatt kommisjon som skal se på reformer i hele velferdssystemet.71

Forsøk med sosiale ytelser med arbeidskrav i Nederland – borgerlønn med betingelser

I Utrecht i Nederland skulle 250 innbyggere som i dag får sosialstønad, få borgerlønn, men i neder-
landsk lovgivning er det slik at Sosialdepartementet må godkjenne forsøkene, og foreløpig er ikke 
Utrechts pilot godkjent.72 Det skyldes at det er lovkrav – the Participant Act – til motytelser, dvs. 
at den som mottar en ytelse eksempelvis må være arbeidssøkende eller delta i frivillig arbeid eller 
lignende. I Utrecht ser man derfor på hvordan piloten kan utformes for å være i tråd med kravene 
som stilles.73 Søknader om piloter for en borgerlønn med modifikasjoner er kommet fra byene 
Groningen og Ten Boer, Tilburg, Deventer og Wageningen og Nijmegen. Disse pilotforsøkene ble 
godkjent i juli 2017.74 I tillegg søker Amsterdam i løpet av høsten 2017. Til sammen vurderer 45 
nederlandske kommuner å sette i gang prøveforsøk med borgerlønn innenfor de betingelsene 
som Participant Act stadfester. 
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Forsøkene i Nederland må inkludere en testgruppe som får ytelsen mot at de intensiverer arbeidss-
økingen sin mer enn det vanlige regler pålegger dem. Alle forsøkene har to års varighet, og del-
takerne er tilfeldig utvalgt fra en base av personer som i dag mottar sosialstønader. De plasseres 
tilfeldig i ulike testgrupper eller i kontrollgruppen. Pilotforsøkene har minimum tre forsøksgrupper 
som testes for effektene av å fjerne krav om jobbsøking og jobbtrening, eller som få mer intensive 
krav om det samme, eller som lar deltakerne få lov til å tjene mer penger på arbeid, uten at de 
trekkes for borgerlønnen i forsøket, med opp til 50 prosent økning i månedlig inntekt, eller mak-
simalt 199 euro for hele toårsperioden. Det vanlige for sosialstønadsmottakere i Nederland i dag 
er å få beholde bare 25 prosent av merinntekter og miste hele stønaden etter seks måneder. I 
Groningen har de i tillegg fått lov til å la noen deltakere i forsøket få velge hvilke av de tre testgrup-
pene de vil tilhøre. Forskerne ønsker å finne ut hvordan arbeidsdeltakelse påvirkes, om deltakerne 
tar mer utdanning og om ytelsen påvirker helse og livskvalitet. Forskere i Finland og i Nederland 
samarbeider om resultatene i de to landene. Selv om innretningene på de ulike pilotforsøkene er 
forskjellig, mener forskerne at det vil gi en bredere innsikt og bedre forståelse.75

Sveits – foreløpig nedstemt forslag om prøveprosjekt med borgerlønn

Teknologisk arbeidsledighet var hovedbegrunnelsen for å foreslå et omfattende borger-
lønnsprosjekt i Sveits i 2016. Forslag om et prøveprosjekt med borgerlønn ble nedstemt i en fol-
keavstemning av et flertall på 77 prosent.76 En av årsakene til at bare 23 prosent stemte for, var 
at beløpet som var foreslått som en universell månedlig ytelse var på 20 000 kroner (2 500 sveit-
serfrancs) (5 000 kroner for barn). Det ble oppfattet som svært høyt, og motstanderne mente at 
kostnadene for staten ville bli altfor høye. I en meningsmåling som ble referert før avstemningen, 
mente syv av ti at borgerlønn ville fjerne eller redusere frykten for å bli fattig, og bare to prosent 
svarte at de ikke ville arbeide om de fikk borgerlønn. Mange unge under 35 år tror at borgerlønn 
vil komme (seks av ti i undersøkelsen).77 

I Skottland diskuteres det mulige pilotprosjekter for borgerlønn i Glasgowområdet, men detaljer 
og gjennomføring er ikke klart.78 

Erfaringer fra andre land

Det er mange land som diskuterer borgerlønn, arbeider med piloter for borgerlønn eller har inn-
ført ulike varianter av borgerlønn. Noen steder er det frivillige organisasjoner som prøver ut bor-
gerlønn, andre steder er det myndighetene som er involvert. Land som Namibia og Brasil har hatt 
ulike initiativ, og i Iran innførte man i 2010 en borgerlønn uten motytelser på rundt 3 200 kroner 
per år. Begrunnelsen var å erstatte et subsidiesystem (særlig for bensin) som ikke fungerte for 
fattige familier. Det viste seg i starten å være vanskelig å finne ut hvem som skulle få ytelsen, og 
derfor ble den universell, men i 2016, etter seks år, ble ytelsen kun gitt til lavinntektsfamilier.79 En 
foreløpig studie fra 2017 viser at sysselsettingen ikke ble påvirket negativt av borgerlønnen.80

Noen forskere har pekt på at kravet om motytelser fra de som mottar kontantstøtte i flere land 
(Latin-Amerika) ser ut til å komme fra middelklassen, som ikke stoler på at de fattige gjør det som 
er best for dem selv og/eller ikke synes de bør få noe gratis, mens fagfolk er mer entydig på at 
det er mest effektivt med begrensede motytelser (men aller helst: Nudging).81 Det har en slags 
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resonans med fattigdomspolitikk i tidlige faser av utviklingen av velferdsstaten i industriland, der 
de etablerte var veldig opptatt av et skille mellom «deserving» og «undeserving» poor og var 
motstandere av generelle hjelpetiltak som ikke tok hensyn til dette, mens fagfolk og praktikere 
insisterte på at det var et meningsløst skille.

Under følger en gjennomgang av borgerlønnsdiskusjoner og forsøk som pågår i 2017. 

India 

I 2010 gjennomførte man et forsøk blant 6 000 personer i Madhaya Pradesh i India. De fikk 200 
kroner i måneden, noe som skulle dekke basisbehov og som utgjorde rundt 25 prosent av en 
medianinntekt.82 Forsøket varte i ett og et halvt år, og erfaringene var gode. I India diskuterer man 
i dag en utvidelse. Begrunnelsen er fattigdomsreduksjon.

Kenya

I Kenya startes det i 2017 et stort borgerlønnsprosjekt.83 Forsøket dekker 200 landsbyer med til 
sammen 26 000 innbyggere. Det er den amerikanske bistandsorganisasjonen Give Directly som 
står bak forsøket. I 40 landsbyer får alle beboere en månedlig betaling på 190 kroner ($22,50), noe 
som er rundt halvparten av en gjennomsnittlig inntekt på landsbygda i Kenya. Forsøket skal pågå i 
12 år. I 80 andre landsbyer utbetales det samme sum, men kun i to år, mens ytterligere 80 lands-
byer får hele beløpet for toårsperioden utbetalt på en gang (190 kr * 24). I tillegg er 100 landsbyer 
er plukket ut for å kunne måle forskjeller i utviklingen. Beboerne her mottar ikke borgerlønn. Give 
Directly skriver på sin hjemmeside at de gjennom forsøkene vil kunne se hvordan tidsdimensjonen 
påvirker innbyggerne. Den første gruppen får en langsiktig garantert inntekt, den andre får inntekt 
i to år, mens den siste får samme beløp, men som en engangssum. Man vil da kunne finne ut om 
pengene brukes til å starte virksomheter eller gjøre investeringer i engangssumgruppen.84 I tillegg 
vil man også studere effekter som tidsbruk (arbeidstid, utdanning med mer), økonomisk status, 
forhold til risiko, likestillingsdimensjoner og generelt om det påvirker livskvalitet. John McArthur 
ved Brookings Institution mener ordninger som ligner på Give Directlys vil kunne løfte mange 
hundre millioner mennesker ut av fattigdom.85 66 land kan ifølge ham innføre en slik ordning uten 
at det koster mer enn én prosent av BNP.86

Uganda

I Uganda har den belgiske bistandsorganisasjonen Eight igangsatt et toårig borgerlønnsprosjekt 
der 50 familier (56 voksne og 88 barn) i landsbyen Busibi i Fort Portal-området får 16,70 euro (8 
euro for barn) i måneden (30 prosent av gjennomsnittsinntekten for lavinntektsfamilier) i to år, 
distribuert via mobiltelefon.87 Forskerne i Eight vil finne ut om det har effekter på jenters utdan-
ning, tilgang til helsehjelp, entreprenørskap og økonomisk utvikling. Det er samlet inn informasjon 
om familiene før forsøket startet, som vil bli sammenlignet med informasjonen man får gjennom 
prosjektet. Forsøket har ikke en kontrollgruppe, noe som begrenser nytten av forsøket.
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Økonomisk oversikt

Det er viktig å ha klart for seg hva borgerlønnen skal dekke og hvordan den skal fungere. Skal den 
være en minstelønnsytelse, skal den erstatte alle andre velferdsytelser, eller skal den fastsettes slik 
at den vil gi mottakeren mulighet til en akseptabel levestandard? 

I det følgende vil jeg vise noen svært enkle beregninger av hva en borgerlønn vil kunne utgjøre og 
hvordan den kan finansieres. Innføringen av en borgerlønn bety omlegginger av skattesystemet og 
av det eksisterende ytelsessystemet.

OECD har følgende oversikt over hva en månedlig borgerlønn vil tilsvare, dersom den erstatter 
eksisterende ytelser og skattefrie ytelser, det vil si innenfor en provenynøytral ramme og innenfor 
de samme skattenivåene:

Voksen Barn under 18 år Fattigdomsgrensen 
enkeltperson

Finland EUR 527 EUR 316 EUR 1074

Frankrike EUR 456 EUR 100 EUR 909

Italia EUR 158 EUR 158 EUR 737

Storbritannia GBP 230 GBP 189 GBP 702

Kilde: www.oecd.org/emplyment/future-of-work.htm Fattigdomsgrensen er 50 prosent av median hus-
holdningsinntekt justert for størrelse med kvadratroten av husholdningsstørrelsen. Modellen som er brukt 
er EUROMOD. Se box 2 for detaljer.  

Forutsetningene for denne oversikten er at borgerlønnen gis til alle under pensjonsalder, også til 
barn. Den gis individuelt og alle får samme beløp før skatt, det vil si at borgerlønnen beskattes 
sammen med annen inntekt, men at lave inntekter ikke beskattes. I simuleringen er det ikke lagt 
inn endringer i arbeidsdeltakelse eller antall arbeidstimer.88 Oversikten viser at dersom man kun 
bruker de midlene man allerede i dag bruker på sosiale ytelser, blir borgerlønnen svært lav og godt 
under fattigdomsgrensen.

Et nivå for en minsteytelse til å leve av

Et utgangspunkt for et minimumsnivå for en borgerlønn å kunne leve av, kan være at minste-
pensjon i Folketrygden er på 2 G, eller 187 268 kroner per år i dag.89  

Gjennomsnittslønnen for sysselsatte er i dag er på rundt 500 000 kroner før skatt.90 Med en vanlig 
skattebelastning på rundt 30 prosent, betyr det en netto utbetaling på 350 000 kroner. En borger-
lønn på halvparten av dette netto vil være 175 000 kroner, altså ikke så langt fra 2G eller ca. 15 
500 kroner i måneden. 

http://www.oecd.org/emplyment/future-of-work.htm
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Skulle man derimot tatt utgangspunkt i en netto utbetaling på 30 prosent av gjennomsnittslønnen 
på 500 000 kroner, ville det bli rundt 110 000 kroner, eller litt over 9 000 kroner skattefritt per 
måned. Skal en borgerlønn utgjøre rundt 30 prosent av gjennomsnittslønnen, og andre offentlige 
utgifter dekkes som i dag med dagens skattesatser, er det ifølge den britiske professoren Anthony 
Atkinson nødvendig med en skattesats på 50 prosent (utgangspunktet er Storbritannia). 

Et annet utgangspunkt for å diskutere en størrelse på en borgerlønn er å se på dagens nivå for stu-
dielån. Studielån og stipend for norske studenter er i dag omregnet ca. 8 500 kroner per måned. 
Dette beløpet skal dekke utgifter studenter har til livsopphold og er noe lavere enn 30 prosent av 
gjennomsnittsinntekten etter skatt (9 000 kroner). Mange studenter arbeider deltid ved siden av, 
uten at lånet reduseres. 

Finansiering av en borgerlønn

En borgerlønn som skal erstatte alle velferdsytelser og gis til alle, vil koste mer enn det vi i dag 
totalt utbetaler i velferdsytelser. I dag er utgiftene til uførepensjon (UFP) ca. 83 mrd. kroner årlig, 
arbeidsavklaringspenger (AAP) koster 35 mrd. kroner, sykelønn (SL) 39 mrd., sosialhjelp (SH) og 
arbeidsledighetstrygd (DP) koster til sammen 30 mrd. kroner årlig. Til sammen blir dette 187 mrd. 
kroner, noe som hadde gitt alle mennesker over 18 år og under pensjonsalder en årlig inntekt på 
55 000 kroner.91

18-67 år (3,4 mill. personer) 18-> (4 mill. personer)

Proveny i dag (SL, UFP, AAP, 
SH, DP) (* inkl. pensjon) 187 mrd. 380 mrd.*

Årlig borgerlønn 55 000 95 000

Borgerlønn 1 G 340 mrd./100 000 400 mrd./100 000

Borgerlønn 2 G 680 mrd./200 000 800 mrd./200 000

*Minstepensjon er 2 G. Navs totale trygdebudsjett er på 416 mrd. og utbetalinger til pensjoner og trygder 
(utenom barnetrygd, foreldrepenger og AFP) utgjør ca. 380 mrd. file:///Users/claramathildefasting/Down-
loads/Utbetalte%20stonader%20fra%20NAV.%20Geografi.%202016.%20Norge%20(1).pdf

Det er om lag fire millioner mennesker i Norge som er over 18 år (inkludert pensjonister), og som 
kunne fått borgerlønn. En borgerlønn på 1 G, det vil si noe under 100 000 kroner, til alle disse ville 
kostet rundt 400 mrd. kroner i året. Om man bare gir til dem mellom 18 og 67 år, blir det 340 mrd. 
kroner. Her er det ikke regnet inn at borgerlønnen skattlegges.92 Det er heller ikke tatt hensyn til 
om folk velger å jobbe mer eller mindre enn i dag. En borgerlønn på 2 G eller rundt 200 000 kroner 
ville kostet 800 milliarder kroner i året, dersom alle over 18 år skulle få det, eller 680 mrd. om man 
bare gir det til dem mellom 18 og 67 år. I dag er 

http://///Users/claramathildefasting/Downloads/Utbetalte%20stonader%20fra%20NAV.%20Geografi.%202016.%20Norge%20(1).pdf
http://///Users/claramathildefasting/Downloads/Utbetalte%20stonader%20fra%20NAV.%20Geografi.%202016.%20Norge%20(1).pdf
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Det er vanskelig å anslå hva man vil spare i administrasjonskostnader ved å gå fra et system med 
behovsprøving til et system med universelle, flate ytelser som basis. Trolig vil et slikt system kunne 
automatiseres, men dersom man i tillegg har velferdsytelser oppå en slik minsteytelse, vil det gi 
administrasjonskostnader. 

Negativ skatt og borgerlønn – en skisse

Nedenfor er det gjengitt en tabell som viser hvordan en borgerlønn som er universell og som er 
til å leve av, kan finansieres med et system med flat skatt, og hvor de med høyest inntekt betaler 
mest skatt. Tabellen illustrerer hvordan de med høyere inntekt betaler mer skatt, og hvor de som 
har lave inntekter, eller ingen inntekter, mottar en ytelse på et nivå de kan leve av.

Brutto og netto inntekt, brutto og netto skatt, netto skattesats, euro

Brutto inntekt 0 24 000 48 000 72 000 96 000 120 000 240 000 360 000 480 000 600 000

Brutto skatt 0 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 120 000 180 000 240 000 300 000

Netto skatt -12 000 0 12 000 24 000 36 000 48 000 108 000 168 000 228 000 288 000

Netto skattesats 0 25 33 36 40 45 47 48 48

Netto inntekt 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 132 000 192 000 252 000 312 000

Kilde: Thomas Straubhaar, On the Economics of a Universal Basic Income, «Intereconomics», Leibniz infor-
mation Centre for Economics, nr 2., 2017.

Denne oversikten viser en prinsippskisse av et system med negativ skatt, det vil si progressiv netto 
inntektsskatt og en borgerlønn, utbetaling i stedet for skatt, på de nedre inntektsnivåene. Brutto 
skattesats er flat på 50 prosent, og nivået for borgerlønnen er 12 000 euro og antatt høy nok til å 
leve av. I Tyskland, som dette eksempelet har tatt utgangspunkt i, vil borgerlønnen være på 1 000 
euro i måneden. Dagens sosialstønader utgjør 900 milliarder euro i året, eller 11 000 euro per 
innbygger, og en skatteprosent på 50 prosent vil kunne dekke resterende kostnader til velferds-
ordninger.93

Det er mulig å sette opp en tilsvarende oversikt for Norge som en prinsippskisse med et borger-
lønnsnivå på 2 G, dvs. 200 000 kroner, kombinert med en inntektsskatteendring med en flat brut-
toskatt på 50 prosent, og et alternativ med en flat bruttoskatt på 65 prosent.
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Brutto og netto inntekt, bruttoskatt 50 % og 65 %, netto skattesatser på ulike inntektsnivåer, 
kroner

Brutto inntekt 0 100 000 200 000 400 000 500 000 600 000 800 000 1 200 000

Brutto skatt 50 % 0 50 000 100 000 200 000 250 000 300 000 400 000 600 000

Netto skatt -200 000 -150 000 -100 000 0 50 000 100 000 200 000 400 000

Netto skattesats 0 10 16 25 33

Netto inntekt 200 000 200 000 200 000 400 000 450 000 500 000 600 000 800 000

Brutto skatt 65 % 0 65 000 130 000 260 000 325 000 390 000 520 000 780 000

Netto skatt -200 000 -135 000 -70 000 60 000 125 000 190 000 320 000 580 000

Netto skattesats 15 25 32 40 48

Netto inntekt 200 000 200 000 200 000 340 000 375 000 410 000 480 000 620 000

Denne tabellen viser at man begynner å betale skatt ved en inntekt på noe under 400 000 kroner 
når bruttoskatten er 65 prosent. Tilsvarende vil en som har 1,2 mill. kroner i inntekt få en netto 
skattesats på 48 prosent. En bruttoskatt på 50 prosent vil slå inn senere, slik at en med 400 000 
kroner i brutto inntekt ikke vil betale skatt, mens en med 1,2 mill. kroner i brutto inntekt da vil ha 
en netto skattesats på 33 prosent. For å kunne regne på hva dette vil bli i proveny, må man vite 
hvor mange som betaler skatt på de ulike inntektsnivåene. Det er ikke gjort her.

Harmonisering av minsteytelser – likebehandle lav inntekt

Et velutviklet velferdssystem som det norske er i utgangspunktet på den motsatte siden av ska-
laen i forhold til borgerlønn. Systemet er finmasket, ytelsene er mange, behovsprøvingen varierer 
med ytelser, og mange av dem er knyttet til arbeidsinntekt eller til krav om arbeidsdeltakelse. Et 
av argumentene for borgerlønn er forenkling og mindre byråkrati. Derfor kan det være interes-
sant å se hva som ble diskutert i Barnefamilieutvalgets NOU «Offentlig støtte til barnefamilier». 
De betraktningene som tas med her illustrerer både hvor komplisert dagens ytelsessystem er og 
hvordan man eventuelt kan argumentere for forenklinger. Et mindretall argumenterer også for å 
gi en minimumsytelse, uten å skille på årsak til inntektsbortfall, noe man også finner igjen i bor-
gerlønnsdiskusjoner.

Barnefamilieutvalgets flertall har gått inn for en universell tjeneste, gratis barnehage, og en 
behovsprøving av barnetrygden.94 Det er motsatt av en argumentasjon for en borgerlønn, men 
nivået på den foreslåtte barnetrygden gir et anslag på en minsteytelse, en gjennomgang av arbeid-
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sincentiver, skattebelastning og ulike modeller for hvem som vil få den.95 Analysene Barnefami-
lieutvalget har fått utført viser at arbeidsincentivene svekkes som følge av at marginalskatten på 
arbeidsinntekt øker. Hvor stor økningen i marginalskatten blir som følge av en inntektsprøving 
av barnetrygden, vil avhenge av hvordan en inntektsprøving utformes. Utvalget redegjør for 
ulike former for inntektsprøving, blant annet en utfasing over et lengre inntektsintervall (10 øre 
reduksjon for hver ekstra krone i inntekt). Flertallet i barnefamilieutvalget går inn for en barne-
trygd (behovsprøvd) som utgjør 0,25 G eller 23 144 kroner per år i 2017.

Barnefamilieutvalget går i tillegg inn for en løpende foreldrepengeordning på 2 G som skal skatt-
legges. Til sammenligning utgjør dagens overgangsstønad 2,25 G.

Et mindretall i Barnefamilieutvalget argumenterer for å avskaffe barnetilleggene i trygdeytelsene 
og heller forsterke den målrettede barnetrygden.96 Argumentasjonen for dette har likheter med 
argumentasjonen for borgerlønn som ikke skiller på årsaker til lav inntekt. Mindretallet argumen-
terer for at man likebehandler lavinntektshusholdninger uavhengig av inntektskilde, og incenti-
vene til å arbeide i stedet for å motta trygdeytelser forsterkes.97 Mindretallet argumenterer også 
for at årsaken til lav inntekt ikke er relevant for barna, noe som også er et argument i borger-
lønnsdiskusjonene mer generelt: «For barna er årsaken til den lave inntekten irrelevant, være 
seg om det skyldes mangel på arbeid (uten å kvalifisere for dagpenger), lav lønn eller mangel på 
arbeidsevne.» Videre sier mindretallet at dette dreier seg om avveiningen mellom økonomiske 
incentiver og graden av sosialforsikring.

Selv om flertallet i Barnefamilieutvalget går inn for en målrettet barnetrygd, vil en slik ytelse kunne 
bygges ut til en minimumsytelse eller være grunnlag for en harmonisering av ulike ytelser. 

Et av Barnefamilieutvalgets medlemmer, Simen Markussen ved Frischsenteret, har i tillegg fore-
slått å erstatte dagens uføretrygd, AAP og sosialhjelp med én ytelse. Den skal utgjøre to tredjede-
ler av tidligere inntekt, med et minimumsnivå på mellom 1,5 og 2 G, dvs. mellom 150 000 og 200 
000 kroner. Markussens forslag er å gradere ytelsen etter alder frem til 30 år, samt å beregne den 
som et snitt av de siste 12 måneders lønnsinntekt. Han foreslår i tillegg å redusere dagens syke-
lønn til samme nivå og forkorte varigheten til seks måneder.

Norsk debatt om borgerlønn

Norge er blant landene i verden med minst inntektsulikhet. Norge har også et godt organisert 
arbeidsliv og har foreløpig ikke mange midlertidig ansatte. Teknologi endrer arbeidslivet, men 
nordmenn har foreløpig vært gode på omstilling. Arbeidsledigheten er lav. De sosiale ytelsene er 
sjenerøse, og skattenivået er høyt. 

Den rådende velferdspolitikken i Norge i dag er basert på arbeidslinjen. Arbeidslivsorganisasjonene 
og politikere i alle partier har et mål om høyest mulig sysselsetting. En borgerlønn som er svært høy, 
kan bryte med arbeidslinjen og med prinsippet om at velferdsstaten er bygget på arbeidsdeltakelse 
og inntektssikring. Nedenfor følger en gjennomgang av forskere som har argumentert for borger-
lønn i Norge i dag. Samtidig må det sies at motstanden er stor, særlig blant økonomer. 
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Forskere i debatten

De siste årene er borgerlønn blitt gjenstand for debatt, også i Norge. Forsker ved Rokkansenteret 
ved Universitetet i Bergen, Nanna Kildal, har argumentert for borgerlønn i flere år. Ifølge Kildal 
er en borgerlønn en naturlig utvikling og videreføring av den egalitære universalismen den nor-
ske velferdsmodellen bygger på. Hele befolkningen omfattes av sosiale rettigheter, men verken 
velferdsstatens tjenester eller trygder er helt uten betingelser. Særlig velferdsstatens inntekts-
sikrende ordninger er i økende grad blitt knyttet til vilkår og plikter med påfølgende sanksjoner 
dersom de aktivitetskravene som stilles ikke blir oppfylt. Særlig etter at arbeidslinjen ble innskjer-
pet på begynnelsen av 1990-tallet har plikter og obligatoriske aktivitetsprogrammer fått en langt 
sterkere posisjon i deler av den norske velferdsstaten, på bekostning av universalisme-prinsippet 
og likhets-verdien. 

Ifølge Kildal er velferdsstaten inne i en verdimessig endringsprosess som har svekket de univer-
selle rettighetene til inntektssikring og omdannet dem til «forhandlingsrettigheter». Kildal argu-
menterer for at en borgerlønn vil innebære en bevegelse tilbake mot prinsipper som ligger til 
grunn for den nordiske velferdsmodellen, som har gitt et høyt nivå av likhet, stabilitet og velferd, 
og som har fått så stor oppmerksomhet rundt omkring i verden. 

En borgerlønn vil, hevder Kildal, kunne bidra til å øke sysselsettingen. Fordi en grunninntekt er 
betingelsesløs, blir den ikke trukket tilbake i det øyeblikket en arbeidsledig person prøver seg i 
arbeidslivet. Dermed reduseres den inntektsusikkerheten som oppstår for den som i dag går ut av 
en sikker trygdeordning og over i et stadig mer uforutsigbart arbeidsmarked. 

Ifølge Kildal er et like viktig argument for en borgerinntekt den verdigheten den gir dem som 
befinner seg i skjæringspunktet mellom arbeid og trygd. Fordi borgerlønnen bidrar til å løse opp 
trygdefellen, unngår den økende gruppen av utsatte arbeidstakere – de som lever på korttids- og 
deltidskontrakter eller er vikaransatte med svekket ansettelsestrygghet og stor usikkerhet med 
hensyn til inntekt og livsvilkår – den omfattende og ofte krenkende kontrollen som følger med 
behovsprøvende ytelser. Verdighetsargumentet var nettopp et viktig argument mot fattighjelp og 
behovsprøvd barnetrygd og alderspensjon i sin tid, fordi disse ytelsene bare kunne tilby hjelp på 
en paternaliserende og stigmatiserende måte. 

Ifølge Kildal er altså ikke en borgerlønn et alternativ til arbeid, men en måte å gjøre folk i stand til 
å arbeide. 

Avslutningsvis argumenter Kildal for at dagens velferdssystem har en rekke ytelser som ikke er 
knyttet til arbeidsplikt, som barnetrygd, minstepensjonen og uføretrygden. Dette er ytelser som 
er universelle, eller som man får innvilget på livsvarig basis.98

Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene, argumenterer som nevnt over for en 
variant av borgerlønn, Universal Basic Share (UBS). Det er en inntekt som knyttes til nasjonalinn-
tekten, og derved vil alle ha incentiver til at verdiskapingen blir høyest mulig. Man skaper en 
sammenheng mellom den enkeltes økonomi og samfunnet som helhet, og det vil skape en felles 
forståelse og en kollektiv ansvarsfølelse i befolkningen, mener Moene og hans kollega Debraj Ray. 
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Moene og Ray argumenterer for at 10 prosent av nasjonalinntekten kan settes av til UBS. I India vil 
det bety at 1,2 mrd. mennesker får en lønn som tilsvarer dagens fattigdomsgrense.

I Dagens Næringsliv 3. september 2016 foreslo Moene en slik modell, basert på forskning ved 
ESOP, UIO, hvor 10 prosent av bruttonasjonalproduktet skulle gis som en grunnlønn til innbyg-
gerne.99 I Norge ville det tilsvart 80 000 kroner i borgerlønn, og fattigdomsgrensen er på 260 000 
kroner (60 prosent av medianinntekten). På et seminar i regi av den norske borgerlønnsorganis-
asjonen BIEN i august 2017 forklarte Moene videre at UBS også kan ses på som en ytelse eller 
tjeneste, ikke kun en pengeoverføring. 

Ray og Moene mener at borgerlønn haster mer for fattige land enn for Norge, men Moene utta-
ler til forskning.no at: «Borgerlønn kommer ofte opp i tider når ulikheten i samfunnet øker. I dag 
ser vi på mange felt et behov for en alternativ fordelingspolitikk. Bedre modeller for å garantere 
en verdig livssituasjon for alle mennesker, også samfunnets dårligst stilte, må diskuteres.»100 Og 
videre til Finansavisen: «Det er viktig at også vi begynner å tenke i de baner, mens vi fortsatt har 
det så bra. Det er nå vi kan innføre tiltak som kan redusere skaden når fagforeninger våre blir 
svekket.»101 I tillegg til argumentene om en felles avkastning av ressurser, er også argumentet om 
teknologi og deling av fremtidige gevinster av teknologisk utvikling viktig for Moene. Fremtidige 
svekkede jobbmuligheter kan bety at inntektene som høyteknologi kan skape, må fordeles. På 
spørsmål om hvor stor en borgerlønn kan være, svarer Moene til forskning.no at den trolig ikke vil 
bli til å leve av, men at den kan være en viktig grunninntekt for mange. Det er også sannsynlig at 
den kan erstatte noen velferdsordninger, men ikke alle. For å finne ut hvordan en slik grunnlønn 
kan fungere, mener Moene at det er viktig å prøve ut ulike løsninger og innføre endringer gradvis.

Professor i samfunnsøkonom ved NHH og tidligere arbeids- og administrasjonsminister for Høyre, 
Victor Norman, argumenterer også for borgerlønn. Han mener at et skattesystem som bidrar til 
arbeidsdeltakelse er viktig, samtidig som svakerestilte ivaretas. Hans forslag er en flat skatt med 
en samfunnslønn, eller borgerlønn, i bunnen. Norman mener også at dagens trygdesystem er top-
ptungt og ressurskrevende, og han henviser til høyresideøkonomer som for 50 år siden argumen-
terte for negativ skatt.102 En negativ skatt betyr at man betaler mindre skatt jo mindre man tjener, 
og under et gitt nivå, får man kompensert inntekt.103

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret mener at en borgerlønn vil redusere byråkrati og bety 
en stor forenkling, men at nivået på ytelsen vil bli lavere enn uføretrygd og dagpengenivået i dag 
og derved kunne skape mer fattigdom. Både Røed og Frisch-kollega Simen Markussen mener at en 
full finansiering vil bli svært dyrt.104 Han legger til i et intervju med E24 at en variant av den finske 
modellen kan gjøre at man beholder trygdeytelser over tid, og at støtte kan trappes ned gradvis 
om man kommer i arbeid.

Tre velferdsforskere har kommet med kommentarer til det finske borgerlønnsforsøket til forsk-
ning.no.105 Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) følger pilotforsøket med 
stor interesse, men påpeker at man trenger flere eksperimenter og at det finske forsøket foreløpig 
er begrenset. Aksel Hatland ved ISF er positiv til at ulike pilotforsøk med varianter av borgerlønn, 
for å se på hva som kan erstattes av andre ytelser, arbeidsdeltakelse, ytelsens størrelse og omfang. 
Han sier til forskning.no at det trengs flere eksperimenter for å kunne trekke noen konklusjoner.106 
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Tone Fløtten ved Fafo mener at en borgerlønn vil bli for dyrt å innføre. Samtidig ser hun at det er 
mindre stigmatiserende med en borgerlønn og at man unngår trygdefellen, fordi borgerlønnen 
er frikoblet fra arbeid, «Dette er akkurat det motsatte av hva norske politikere argumenterer for i 
dag», uttaler Fløtten til forskning.no, som også legger til at redselen for snyltere og unnasluntrere 
står sterkt i Norge, selv om nordmenn også vet at mange som står utenfor arbeidslivet gjerne ville 
arbeidet om det var mulig.

Politikere og samfunnsdebattanter i debatten

Arbeiderpartiets Reiulf Steen skrev i 2002 i Kommunal rapport om borgerlønn: «I 1999 foreslo jeg 
at vi burde innføre en samfunnslønn som alle norske borgere skulle ha krav på, uten noen form 
for prøving av for eksempel helse. Samfunnslønn må komme som en erstatning for en stor del av 
dagens trygdeordninger, studiefinansiering og støtte til næringer med svak lønnsevne.» Arbeider-
partipolitikere avviser borgerlønn i dagens debatter.107 

Venstre har hatt et forslag om borgerlønn i sitt partiprogram fra 2009 til 2013, men ikke i siste 
stortingsperiode. Tidligere stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn, sier til E24 at det 
ikke finnes noen overbevisende modell for borgerlønn, men at forsøket i Finland er interessant 
og verdt å følge med på. Rotevatn er særlig interessert i forenkling av dagens trygdesystem, men 
påpeker at man trenger mer kunnskap og at man må gå forsiktig frem. Borgerlønn kan bli aktuelt 
å vurdere nærmere om utviklingen i arbeidsmarkedet blir svakere på grunn av teknologisk utvik-
ling.108 

Christl Kvam, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet for Høyre i Solberg-regjeringen, sier 
til E24 i januar 2017 at regjeringen ikke ønsker borgerlønn. Hun argumenterer for arbeidslinjen, 
og at trygdeordningene dagpenger, arbeidsavklaringspenger og økonomisk sosialhjelp skal støtte 
opp om den, men hun legger til at man vil følge med på resultatene fra det finske forsøket for å 
lære mer om incentiveffektene av en borgerlønn.109

Norge er i en helt spesiell situasjon på grunn av oljefondet. Lederskribent i Financial Times, Martin 
Sandbu, har tatt til orde for at skattbar borgerlønn kan brukes til å gradvis overføre deler av olje-
formuen til folket. Hans argument er at avkastningen i Oljefondet kunne vært brukt til en borger-
lønn for å styrke båndene mellom folk og stat og bremse økningen i inntektsforskjeller. De samme 
tankene luftet også professor i samfunnsøkonomi, Ola Kvaløy,  i Dagens Næringsliv 15.4.2016. Den 
radikale løsningen for Norge vil være å gjøre som Alaska, mens Sandbus variant er en skattbar 
borgerlønn innenfor handlingsregelen. Et tredje forslag er å dele ut pengene til pliktig pensjons-
sparing som individuelle pensjonskonti, slik Jonsen-utvalget som utredet pensjonsreformen tok 
for seg. Ingen av disse forslagene er fulgt opp i debatten i Norge foreløpig. 

I Danmark mener Josefine Folk i Alternativet at borgerlønn bør prøves ut i Danmark på et nivå 
som tilsvarer kontanthjelpsnivået på rundt 14 000 danske kroner i måneden. I dag brukes 17,1 
prosent av BNP, tilsvarende 340 mrd. danske kroner, til ytelser. Hennes begrunnelse er at dagens 
byråkrati er stort og at man slipper å klassifisere mennesker.110 Ask Aker i Works bruker de samme 
argumentene i et intervju i Danmarks radio, og han vil gjerne ha en enhetsytelseskonto som fylles 
opp fra fødsel med barnetrygd og deretter kontanthjelp og til slutt minstepensjon. For å finansiere 
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dette ønsker han en justering av arbeidsgiveravgiften i Danmark og en skattejustering. Analyse-
sjef Otto Brøns-Petersen i tenketanken CEPOS avviser borgerlønn i flere avisinnlegg og mener at 
man vil få halvert dagens minstestønadsnivå.111 Han mener også at det er illiberalt å innføre en 
borgerlønn som vil bety at de som arbeider må betale for borgerlønnen gjennom høyere skatter. 
Dessuten argumenterer han for at teknologi vil erstatte noen jobber, men samtidig skape nye. 
Dermed mener Brøns-Petersen at en borgerlønn ikke vil være nødvendig.

I forbindelse med arbeidet med dette notatet har flere kolleger i Civita engasjert seg i spørsmålet 
om borgerlønn. Det er delte meninger, men de fleste er negative. Under følger punktvis argumen-
tene som er trukket frem.

Økonomiske og arbeidsincentivrelaterte argumenter

• Borgerlønn som en minsteytelse i tillegg til at man beholder eksisterende ordninger 
ut over dette, er statsfinansielt urealistisk. Men flere uttrykker sympati ned ideen om 
borgerlønn. 

• Det uttrykkes stor skeptisk til borgerlønn som løsning i rike land fra flere, fordi det mest 
sannsynlig vil være svært skadelig for arbeidsincentivene. En borgerlønn vil svekke 
incentivene til å arbeide. I tillegg vil en borgerlønn føre til vesentlig høyere skatter 
(marginalskatter), som ytterligere vil redusere incentivene til å arbeide. Det løsriver den 
enkeltes inntekt fra verdiskapning og fremmer ikke arbeidslinjen. 

• De vanligste argumentene mot borgerlønn i land som har omfattende velferdsordninger 
er som følger: En borgerlønn reduserer incentivene til å arbeide og bryter med kravet om 
at man må yte noe for å få noe, eller være i en situasjon der man er berettiget til å motta 
en ytelse. Å motta en ytelse uten å måtte gjøre noe for den, kan virke passiviserende. 

• En fullskala borgerlønn vil i et velutviklet velferdssamfunn med et høyt skattenivå bli 
svært dyrt å innføre. Dess høyere ytelser, dess vanskeligere blir det å skattlegge dem som 
jobber, fordi skatteprosenten blir høy. Borgerlønn må – i hvert fall i rike land – nesten 
helt sikkert måtte gå på bekostning av andre ytelser, sannsynligvis også ytelser i form av 
velferdstjenester. Dersom arbeidsdeltakelsen blir lavere, vil det gå ut over verdiskapingen i 
samfunnet. Det vil også kunne presse lønningene opp og gjøre forskjellene større mellom 
sysselsatte og de som mottar borgerlønn, samt at presset på inntjening hos bedriftene vil 
bli større.

Helhetlig reform og betraktninger om harmonisering av ytelser

• Om man vurderer borgerlønn som en helhetlig reform lenger frem i tid, og det også kan 
benyttes til å løsrive «reformdebatten» fra at man kun vurderer mindre innstramninger 
i eksisterende ordninger, er borgerlønn et langt mer interessant emne. Gitt at det 
understrekes godt nok at en borgerlønn kun er aktuelt innenfor en større reform, som vil 
ligge fremover i tid, bygget på et bedre informasjonsgrunnlag enn hva som eksisterer i 
dag, er borgerlønn interessant å diskutere. 

• Om vi fulgte opp ideen til Kalle Moene, om at man kan gi 80 000 til alle over 18 år i 
borgerlønn, mot at vi fjernet Lånekassen og NAVs statlige og kommunale ordninger 
(inkludert studiestøtte, uføretrygd, sosialhjelp, barnetrygd, pensjon, kulturstipend), ville 
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dette trolig ikke redusere arbeidsincentivene svært mye, men det ville redusert byråkrati. 
Problemet er at det hadde rammet alle – også de som reellt er for syke til å jobbe. Det er 
en idé som er politisk urealistisk og som ikke vil være gjennomførbar.

• I den grad borgerlønn er tenkt å erstatte en del av de eksisterende velferdsytelsene – som 
vil være tilfelle i en mindre radikal versjon av borgerlønn, eller en ordning inspirert av 
borgerlønn – må vi sette ytelsene opp mot hverandre og se på pro et contra med begge 
regimer.

• Det ville være gunstig å forenkle dagens ytelser og harmonisere dem, men det vil være 
politisk umulig å erstatte alle ytelsene med en minimumsordning. Det vil da komme 
tilleggsordninger oppå minimumsordningen for diverse grupper. Det er mer gehør for 
å forenkle og harmoniseres ytelsene som vi har, se dem mer i sammenheng, men med 
vektlegging på å fremme arbeidslinjen.

Borgerlønn som liberalt argument – for og mot

• Borgerlønn er den «liberalt riktige» formen for sosialforsikring, fordi det er den minst 
formynderske. Den er basert på tillit til at mottakeren selv vet hva som er best og gjør 
riktige valg på egenhånd, uten at staten blander seg inn. Fra et liberalt utgangspunkt kan 
man – i prinsippet – legge borgerlønn til grunn på en slik måte at det er andre former for 
(behovsprøvd) sosialforsikring enn borgerlønn som bør begrunnes. Det betyr slett ikke at 
andre ordninger og statlige krav knyttet til overføringer på noen måte er illegitimt, men 
det er suboptimalt ut fra den «liberalt ideelle» løsning på dette punktet. I dag har vi vel 
rundt 60 ordninger som kanskje ikke er særlig godt begrunnet, men som vi aksepterer 
fordi de er der av historiske grunner. I tillegg er det veldig dyrt å administrere, og det er 
altså gjennomgående formyndersk.

• Det er ikke et liberalt prinsipp at alle skal ha krav på en andel av skatteinntektene til 
de som arbeider, uten noen vilkår. Kontantytelser (kontra at man for eksempel sikrer 
mat, som i USA med food stamps, eller bolig) er i tråd med liberale prinsipper om at 
folk best bestemmer selv over eget liv, men de fleste velferdsytelser i Norge er allerede 
kontantytelser. Nesten alle som får hele eller en stor andel av inntekten fra det offentlige 
får en av noen få ordninger (dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, 
eller pensjon). Alle disse ordningene har samme begrunnelse: bortfall av mulighet til å 
tjene egen inntekt. De fungerer også på lignende måter, ved at man er sikret en viss andel 
av tidligere inntekt (opp til et tak). Å erstatte disse ordningene med borgerlønn betyr en 
enorm omfordeling fra de som av forskjellige grunner ikke kan jobbe til alle andre. Det er å 
gi opp hele tanken om sosialforsikring.

• Det kan være i tråd med liberale prinsipper å erstatte ordninger som ikke er motivert av 
inntektssikring med en form for borgerlønn (som fases ut ved økt inntekt). Det er da snakk 
om sosialhjelp, bostøtte, sosialbolig og minstenivåene i ytelsene i Folketrygden. Det kan 
være liberalt, fordi man slipper et stort kontrollapparat. Men hvis man kun skal erstatte 
disse ytelsene med en ytelse uten kontroll og krav, vil den nødvendigvis måtte være på et 
veldig lavt nivå for at regnestykket kan gå opp. Økt fattigdom, men mer autonomi for de 
fattige, er kanskje en trade-off som kan begrunnes liberalt, men det er ikke åpenbart. Det 
vil også fjerne muligheten for aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, som man har sett 
at gir gode resultater. Eller man kunne hatt en generell aktivitetsplikt, men da er man mer 
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over på en «deltakelsesinntekt» i tråd med det Atkinson har foreslått.
• En borgerlønn vil gjøre migrasjon svært vanskelig fordi det vil være vanskelig å tilby den til 

alle som kommer, om grensene er åpne. En borgerlønn vil måtte avgrenses, og det vil da 
bli en diskusjon om hvilke avgrensninger som skal gjelde.

Borgerlønn og økonomisk ulikhet/reduksjon av fattigdom

• Det er vanskelig å innføre borgerlønn uten at ytelsene blir altfor lave og at man får økende 
ulikhet og fattigdom. Skal borgerlønn løse inntektsfordeling og fattigdom, er dagens 
løsninger med en omfattende velferdsstat bedre. Borgerlønn kan forsterke ulikhet fordi 
satsen nødvendigvis må ligge en god del lavere enn arbeidsinntekt og kanskje blir varig for 
mange, særlig om arbeidsmarkedet endres. 

Borgerlønn og fremtidens arbeidsmarked

• Det grunnleggende problemet en borgerlønn vil løse er at det ikke blir arbeidsplasser 
til alle i fremtiden. Tror man det blir arbeidsplasser, er ikke borgerlønn aktuelt. En 
konsekvent arbeidslinje som er bedre egnet til å imøtekomme fremtidens behov bør 
konsentrere seg om 1) en langt sterkere satsing på fagutdanning og 2) skape langt bedre 
muligheter for et flerkarriere-arbeidsliv. Den teknologiske endringen vil kreve at langt 
flere omskolerer seg i løpet av sine arbeidsliv, og at det bør stimulereres/tilrettelegges 
langt bedre for videreutdanning/nyutdanning for «voksne» for å skape en bedre dynamisk 
match mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet over tid. 

• Dersom dagens velferdsytelser ikke effektivt støtter opp om arbeidslinjen, kan det være 
verdt å se på borgerlønn. Spørsmålet er om borgerlønn, i kombinasjon med annen 
tilrettelegging for arbeidsdeltakelse (deriblant ulike varianter av «nudging»), er bedre enn 
dagens regime, ikke om det er veldig effektivt eller nær perfekt.

Borgerlønn i utviklingsland

• Innføring og testing av borgerlønn vil i mange utviklingsland skje i en helt annen kontekst 
enn i vestlige land, inkludert Norge. En viktig forskjell er at man i større grad starter på 
scratch fordi man ikke har de velferdsordningene som borgerlønn er tenkt å erstatte i 
rikere land. I utviklingsland er det noe i nærheten av entydig positive erfaringer når det 
gjelder effekt på nær sagt alle parametere, også når det gjelder i hvor stor grad fattige 
etter hvert skaffer seg annet utkomme, og altså at incentivene til å «forbli fattig» ikke ser 
ut til å trå til.

Andre ideer: Borgerarv, å bestemme over egne midler, Oljefondet og Alaskamodellen

• En borgerlønn, og om mulig «borgerarv» den dagen man fyller 18 år, dersom lønnen 
deles ut til hele befolkningen, kan forbedre mulighetslikheten i dagens samfunn vesentlig. 
Selv om utdanning er det fremste vertøyet for å øke mulighetslikheten i et samfunn, 
er det heller ingen tvil om at dine foreldres/families økonomiske trygghet (økonomisk 
forsikring i tillegg til staten) i stor grad påvirker individenes evne til å håndtere økonomisk 
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risiko – enten dette omhandler å starte egen virksomhet, kjøpe bolig eller satse på mer 
risikable karrierer og utdanninger og så videre. Sosioøkonomisk svake grupper har lavere 
økonomisk risikoaversjon, som for eksempel låneaversjon. En borgerlønn (og borgerarv) 
kan øke den økonomiske mulighetslikheten.

• Det hadde vært interessant å både regne, og tenke, mer på ideen om å dele ut 
avkastingen av oljefondet til folket. Hadde oppslutningen om oljefondet, inkludert 
handlingsregelen, vært større dersom man faktisk delte ut hele avkastningen direkte til 
folket, eller i form av skattefradrag? Alaska har en slik form for borgerlønn, og det kan 
være interessant å diskutere hvordan den ville ha fungert for Norge.

Borgerlønn i fremtiden

Det er sterke motforestillinger mot borgerlønn i velutviklede velferdsstater, inkludert Norge, 
basert på hva det vil koste å innføre den, og med referanse til de grunnleggende premissene for 
arbeidslinjen for dagens velferdsytelser. Samtidig er det i mange miljøer også en viss nysgjerrighet 
når det gjelder hva borgerlønn innebærer og hvordan den kan utformes. I flere land prøves ulike 
varianter av borgerlønn ut.

Selv om motstanden er stor, og endringene fra dagens grunnleggende premisser for arbeidslinje 
og velferdsytelser er store, kan det være mulig å se på alternativer til en borgerlønn til alle som vil 
kunne få med seg noen av fordelene. 

Det som ligger nærmest for Norge, som har en svært godt utviklet velferdsstat, er en harmonise-
ring og standardisering av velferdsytelser til en minsteytelse som erstatter disse og gis til alle. En 
slik harmonisering kan utredes. Det betyr i tilfelle en delvis borgerlønn, uten at alle dagens vel-
ferdsytelser skal erstattes. Det springende punktet er hvordan dette vil påvirke arbeidsdeltakelsen 
og hvor høye skattene må være. En harmonisering av ytelser vil kunne bety noe mindre offentlige 
administrasjonsutgifter. Skjer harmoniseringen innenfor en provenynøytral ramme, vil det også 
harmonere med et liberalt syn på at skattene ikke skal økes.

En innføring av borgerlønn vil måtte basere seg på erfaringer fra forsøk i andre land, og mest 
sannsynlig vil det også måtte gjennomføres forsøk i Norge. Det er sannsynlig at både en delvis 
innføring av borgerlønn eller en full borgerlønn vil bety til dels store økninger i skattenivået 
for dem som arbeider. I dag er det allerede slik at skattesystemet fungerer omfordelende fra 
den sysselsatte delen av befolkningen til dem som mottar ytelser. Forskjellen ved en innføring 
av borgerlønn vil være at man også gir den til mennesker som har inntekter fra før og dermed 
ikke «trenger» borgerlønnen. Men i en fremtid der arbeidsledighet kan ramme både høytlønte 
og lavtlønte, der man vil ha større behov for å skifte jobber eller tilegne seg ny kompetanse, vil 
argumentet for en borgerlønn styrkes, fordi «alle» i løpet av livet vil kunne komme i en situasjon 
der de vil trenge inntekten. Så lenge arbeidsmarkedet er sterkt, arbeidsledigheten er lav og at 
det stort sett finnes arbeid til alle kvalifikasjonsnivåer, vil det være mer krevende å argumentere 
for en borgerlønn. 

Så lenge arbeidslinjen står sterkt og velferdsstatsordningene i stadig sterkere grad knyttes til 
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aktivitetskrav og tidligere arbeidsdeltakelse, er ikke borgerlønn et alternativ. Man vil lett kunne 
argumentere med at incentivene til å arbeide vil bli lavere enn i dag, dersom man innfører en 
borgerlønn. Det er foreløpig ingen god empiri som viser om borgerlønn vil føre til økt arbeidsdel-
takelse hos dem som er utenfor arbeid i dag, men det er heller ingen empiri som sier at arbeids-
deltakelsen vil synke. Avhengig av hvor høye skattene vil måtte være, vil det være sannsynlig at 
netto arbeidsdeltakelse vil synke. Det vil si at de som allerede er i arbeid vil arbeide mindre, og 
de som ikke er i arbeid vil ikke utligne dette tapet i arbeidsdeltakelse. Igjen vil disse antakelsene 
endres, dersom det vil vise seg at teknologisk utvikling ikke vil skape samme grunnlag for syssel-
setting som hittil har vært tilfelle.112

Det finnes argumenter både for og mot en borgerlønn. De viktigste argumentene er at en bor-
gerlønn vil være universell og likebehandlende, samt at den vil begrense offentlig administrasjon 
og kontroll, og derved kostnader knyttet til administrasjon av dagens ordninger. Borgerlønn er et 
sterkt virkemiddel, fordi den gir den enkelte økonomisk frihet, samtidig som den også er offentlig 
støttet. Fordi det ikke følger med noen krav til aktivitet, vil det også bety mindre offentlig inngri-
pen. 

På motsatt side er det også en innvending at en borgerlønn vil bety at de som arbeider vil måtte 
betale for dem som ikke gjør det, det vil si at man pålegges høyere skatter når man arbeider, der-
som det er arbeidsinntekt som beskattes høyere for å dekke kostnadene ved en borgerlønn. Det 
kan også hevdes at det ikke skal betales ut penger til alle når mange heller kan arbeide. Faren for 
misbruk og for svekkede arbeidsincentiver kan øke ved innføringen av en borgerlønn. Men man 
kan også hevde at alle skatter er omfordelende, og det gjelder også i dag.

Et samfunn som tilbyr universelle tjenester til alle, som har et system for pensjoner til alle, og 
som baserer seg på at velferdsstaten fungerer som samfunnets forsikringsordning for alle, vil også 
kunne innføre en borgerlønn, basert på de samme universelle argumentene. I dag får «fattig» 
som «rik» barnetrygd, nesten gratis barnehage, gratis skolegang og høyere utdanning, samt at 
alle også får helse- og omsorgstjenester. Alt er basert på at skatteviljen og skatteevnen er høy. 
Likevel kan det det være naturlig å gå veien via en harmonisering av minsteytelser, en testing av 
arbeidsincentiver og en vurdering av resultater fra ulike forsøk med innføring av borgerlønn eller 
lignende ytelser. 

Dersom man i fremtiden bygger ut ulike forsikringsbaserte ordninger som kan sikre arbeidslinjen, 
vil man få incentiver til «tvungen sparing til fremtiden», som pensjon og uforutsette hendelser. 
Forsikringsordninger vil da kunne komme på toppen av en borgerlønn. Tilsvarende vil en «velferd-
skonto» hvor man sparer opp når man står i arbeid, også kunne benyttes i kombinajon med en 
borgerlønn/skattebidrag som automatisk settes inn så lenge man er i arbeid. Skulle man trenge 
inntekter som følge av arbeidsledighet, kan man få ytelser fra denne kontoen. Dette gir en høyere 
utbetaling «senere» om man arbeider. En slik innretning kan ha en lavere borgerlønn enn at «alle 
skal klare seg» på den.

Et siste moment som også må diskuteres, og som er særlig viktig i en situasjon med stor migrasjon 
og åpne grenser, er hvem som skal kunne motta borgerlønn. 
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Det er ikke sannsynlig at det vil bli innført en ren borgerlønn i Norge overskuelig fremtid. Men 
både borgerlønn og borgerlønnlignende forsøk kan gi inspirasjon til viktige debatter om velferds-
statens fremtid.

Forfatter: Notatet er skrevet av Mathilde Fasting, siviløkonom og idéhistoriker i Civita.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning 
om liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt 
for individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorga-
nisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utrednin-
ger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, 
ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilba-
kemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. Ta kontakt med forfatteren på mathilde@civita.no 
eller civita@civita.no

Takk til Simen Markussen, Ola Kvaløy, Nanna Kildal, Lars Fr. Svendsen og Ann-Hélen Bay for kom-
mentarer. 

mailto:mathilde%40civita.no?subject=Vedr.%20Borgerl%C3%B8nn
mailto:civita%40civita.no?subject=Vedr.%20Borgerl%C3%B8nn
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