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De unge må i arbeid
av Jon Nicolaisen, samfunnsøkonom i Civita

Bakgrunn
Vår selvfølelse, rikdom og velferd er knyttet til verdien av vårt arbeid.  Det er også viktig for inntekts-
fordelingen. Det blir færre fattige jo flere som har inntekt av eget arbeid. 

En økonomisk politikk som legger til rette for høy og stabil verdiskaping, er en forutsetning for at 
sysselsettingen skal holde seg høy over tid. Flere europeiske land, særlig i Syd-Europa, sliter med at 
pengepolitikken er uttømt, samtidig som at statsfinansene ikke tillater en ekspansiv finanspolitikk. 
Det er ikke noe problem i Norge. Vi har handlefrihet både i penge- og finanspolitikken.

En annen forutsetning for høy sysselsetting er at arbeidsmarkedet fungerer godt, slik at  arbeids-
giverne får tak i den arbeidskraften og kompetansen de trenger, og at de som ønsker det, får  
arbeid. Det er trekk ved det norske arbeidsmarkedet som tyder på at det ikke virker like godt som  
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før. Noen av våre yngste arbeidstakere står i fare for å bli satt varig utenfor arbeidslivet. Det vil i  
så fall ha alvorlige konsekvenser, både for dem det gjelder og for samfunnet. I dette notatet  
drøftes hvilke tiltak som kan settes inn for å møte denne utfordringen.

Yrkesdeltakingen har falt, og flere faller utenfor
Tradisjonelt har Norge hatt høy sysselsetting. Det bredeste målet på sysselsettingen er antallet  
sysselsatte som andel av befolkningen i yrkesaktiv alder. Så sent som i 2008 var denne sysselsettings-
andelen høyere i Norge enn i de aller fleste land i OECD-området. Bare Sveits og Island hadde  
høyere sysselsettingsandel. Flere europeiske land, blant dem Sverige og Tyskland, har siden gått 
forbi Norge. I Sverige har sysselsettingsandelen økt siden 2008, mens den har falt litt i Norge. 

Gjenåpningen etter pandemien har gitt sysselsettingen i Norge et løft, og sysselsettingsandelen er  
nå tilbake på nivået i 2012. Ulike faser i gjenåpningen gjør det vanskelig å sammenlikne de siste 
tallene mellom land, men selv etter at økonomien nå er åpnet helt opp, er andelen sysselsatte i 
Norge fortsatt litt lavere enn nivået i Sverige før pandemien.

I Norge mottar hver åttende innbygger i aldersgruppen 20–64 år såkalte helserelaterte ytelser – 
i hovedsak uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP), ikke medregnet sykepenger. Det er flere  
enn i andre europeiske land. Andelen som mottar helserelaterte ytelser, øker med alder og er litt 
høyere blant kvinner enn menn. Det er langt flere i Norge (og Danmark) som mottar helserelaterte 
ytelser enn i Sverige.

Andel av befolkningen i alderen 20–64 år som mottar trygdeytelser. Sykepenger er ikke medregnet. Prosent. 2019 
Kilde: Perspektivmeldingen 2021
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Selv om motstykket er at noen flere i Sverige mottar ledighetstrygd og sosialhjelp, er den samlede 
andelen på ytelsene vesentlig lavere i Sverige enn i Norge, og yrkesdeltakingen og sysselsettingen 
har vært høyere. I et bredt perspektiv blir det altså misvisende å si at det er flere arbeidsledige i 
Sverige enn i Norge. Mer presist har Sverige – i forhold til samlet befolkning i yrkesaktiv alder – hatt 
flere aktive arbeidssøkere uten arbeid, men også flere sysselsatte.

Et trekk ved bildet er at en økende andel av de som ikke er sysselsatt, er unge voksne. I rapporten 
«Gråsoner i arbeidsmarkedet og størrelsen på arbeidskraftreserven» fra 2020 peker Fevang, 
Markussen og Røed på «… et bemerkelsesverdig fall i gjennomsnittsalderen blant de ikke-sysselsatte 
… selv når vi ser bort fra personer under utdanning har det de siste 10 årene vært et markert fall 
i gjennomsnittsalderen blant de ikke-sysselsatte med 2,5 år for menn og 1,8 år for kvinner.»1 Det 
er særlig unge uten fullført videregående utdanning som er utsatt. Til tross for at andelen på 
helserelaterte ytelser av naturlige årsaker øker med alder, er gjennomsnittsalderen blant de som 
ikke er sysselsatt nå betydelig lavere enn i befolkningen som helhet. Det betyr at en stadig større 
andel unge voksne faller utenfor arbeidsmarkedet, se illustrasjon i figurene nedenfor.

Sammensetning av ikke-sysselsatte og hele befolkningen 18–66 år. 

 

Heltrukne linjer i figuren over viser utviklingen for ikke-sysselsatte kvinner (rød) og menn (blå). Prikkete linjer viser 
utviklingen for hele befolkningen (18-66 år). De to panelene nederst til høyre viser andelen som aldri har hatt en årlig 
yrkesinntekt over henholdsvis 1 G og 3,5 G. Kilde: E.Fevang, S.Markussen & K.Røed (2020); «Gråsoner i arbeidsmarkedet 
og størrelsen på arbeidskraftreserven»
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I hvert fall inntil gjenåpningen nå igjen har økt sysselsettingen, hadde en økende andel av den voksne 
befolkningen i Norge aldri vært i fast arbeid. I 2017 hadde nesten 40 prosent av de som ikke var 
sysselsatt, aldri hatt en årsinntekt over 1G (se figur). Med 20 prosent av befolkningen (18–66 år) uten 
arbeid og nær 40 prosent av dem uten tidligere arbeidsinntekt, var altså 7–8 prosent av den voksne 
befolkningen i arbeidsdyktig alder i 2017 varig ute av arbeidsmarkedet. 

Pandemien har økt risikoen
Pandemien sendte store grupper av arbeidstakere midlertidig ut av arbeidlivet. Langtidsledigheten 
økte markert frem til høsten 2020, og antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn et halvt år, har 
siden holdt seg høyt.2 De næringene som særlig ble rammet av pandemien, har en betydelig andel 
unge sysselsatte med liten eller ingen utdannelse, blant annet innenfor mange av service-næringene 
(se figur nedenfor). 
 

Langtidsledige etter yrke

Kilder: NAV, SSB og Norges Bank

Det er dessuten tegn til et økende misforhold («mismatch») mellom tilbudet av norsk arbeidskraft 
og etterspørselen fra næringslivet. I Norges Banks regionale nettverk i september rapporterte en 
tredel av bedriftene at de hadde problemer med å skaffe arbeidskraft. Det er like høyt som under 
oljeboomen i 2012, til tross for at arbeidsledigheten er vesentlig høyere enn da.3 Samtidig som 
ledigheten har vært høy, har også antallet ledige stillinger i næringslivet økt. Spesielt i næringer 
med relativt lavt lønnsnivå – for eksempel i sesongarbeid i hotell- og restaurant, i fiskeindustrien 
og i landbruket – har bedriftene hatt problemer med å skaffe arbeidskraft, fordi de har basert seg 
på utenlandske arbeidstakere på korttidsopphold. Det kan tyde på at disse jobbene ikke har hatt et 
lønnsnivå som aksepteres av norske arbeidssøkere.

Selv om sysselsettingen har økt og ledigheten avtatt de siste månedene, var det fortsatt flere 
langtidsledige enn før pandemien så sent som i august. Litt under 15000 personer var da registrert 
som langtidsledige. Siden årsskiftet har antallet langtidsledige permitterte falt mye mindre enn 
antallet langtidsledige for øvrig, jf. figuren på neste side.



5

C i v i t a - n o t a t  n r .  2 3  2 0 2 1

Økning i langtidsledighet fra februar 2020 

Antall i 1000. Kilde: NAV, Norges Bank4

Samlet utgjorde permitterte over en tredel av de langtidsledige i august. Det er usikkert hvor mange 
langtidsledige permitterte som får jobb når økonomien nå åpner opp. På den ene siden kan trolig 
noen av dem vende tilbake til sin tidligere jobb i takt med gjenåpningen. På den andre siden øker 
risikoen for at de permitterte ikke vil få jobbene tilbake, jo lenger permitteringene varer. For noen 
kan permitteringene fungere som en innlåsing til langtidsledighet, siden de har rettigheter knyttet til 
sin gamle arbeidsplass og mottar ledighetstrygd bare så lenge de ikke har annet arbeid5. 

Langtidsledigheten har økt mest blant yngre og blant dem med lavest utdanning. I gruppen mellom 
20 og 29 år var langtidsledigheten fortsatt dobbelt så høy i august 2021 som før pandemien, jf. 
figuren nedenfor. 

Langtidsledighet etter alder og utdanning

Prosentvis endring februar 2020–juli 2021

Kilder: NAV, SSB og Norges Bank6
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Det er samtidig grunn til å tro at flere midlertidig har latt være å melde seg i arbeidsmarkedet under 
pandemien, fordi sjansen til å få arbeid med akseptabel avlønning har vært så liten. Blant disse vil 
noen i stedet søke mot andre offentlige ytelser. Samlet sett må vi regne med at pandemien øker 
risikoen for at særlig utsatte grupper, blant dem unge uten fullført utdanning, havner varig utenfor 
arbeidsmarkedet. Risikoen forsterkes av tendenser til økende mismatch i arbeidsmarkedet for norske 
arbeidstakere.

Hva slags tiltak er mest aktuelle?
Et naturlig utgangspunkt for å drøfte ulike tiltak er å se hen til andre land, spesielt våre nordiske 
naboland. Den økende andelen sysselsatte i Sverige kunne vært en kilde til inspirasjon. Der har  
myndighetene i flere omganger reformert de offentlige ytelsene – herunder spesielt sykelønns-
ordningen og uføretrygden, for å få flere i arbeid. Flere andre europeiske land, blant annet Tyskland, 
har gått i samme retning.7 Men til tross for gjentatte forslag i den retningen som Sverige og andre 
land har gått, er dette i liten grad blitt fulgt opp i Norge. 

En innvending kan ha vært at de sosiale konsekvensene er uakseptable – i form av for eksempel  
lavere ytelser til syke, økte lønnsforskjeller eller svekkede rettigheter for arbeidstakere. I sin  
utredning fra 2019 sier Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe det slik:

Generelt vil et strengere og mindre sjenerøst trygdesystem gi sterkere insentiver til å jobbe. Det vil føre 
til at flere kommer i jobb, men samtidig blir det lavere ytelser for dem som forblir i ordningen. Valget 
mellom strenghet og generøsitet gir vanskelige dilemmaer for politikere og andre beslutningstakere, 
der man må veie velferd og fordeling mot sysselsetting og budsjettkostnader.8   

Det er liten tvil om at de norske velferdsordningene er generøse i internasjonal sammenheng, 
og at de kan bidra til utstøting fra arbeidsmarkedet. På bakgrunn av sin gjennomgang fremmet 
Sysselsettingsutvalget en rekke forslag til reformer i ulike ytelser, som i liten grad har vært fulgt opp. 
En utfordring med å ekskludere reformer av ytelsene fra mulighetsområdet, er at det kan svekke 
muligheten til å nå frem også med andre løsninger. For eksempel vil målrettede arbeidsmarkedstiltak 
ha større effekt hvis mottakerne ikke står overfor et alternativ i trygdesystemet med tilnærmet like 
høy ytelse som en eventuell lønnsinntekt. I utredningen fra ekspertgruppen heter det:

… For denne gruppen (unge med helseproblemer) kan mottak av en helserelatert ytelse føre til 
overdrevent fokus på de helsemessige utfordringene, og det kan svekke mulighetene til å komme i  
arbeid. Arbeidsavklaringspenger vil ofte være den eneste tilgjengelige eller økonomisk gunstigste 
ytelsen på kort sikt, men i mange tilfeller vil kvalifiseringsprogrammet, eller andre arbeidsrettede tiltak 
eller oppfølging, være bedre egnet for den unge, fordi det styrker kompetansen og gir bedre jobb-
muligheter på lengre sikt.9

Debatten om de norske velferdsytelsene – herunder sykelønnsordningen, uføretrygden og AAP – 
har pågått i mange år. Det ble gjennomført enkelte innstramminger i AAP i 2018–19, uten at det  
ga store utslag, hverken i nivået på samlede ytelser eller i tilgangen til ordningene.  Samtidig er en 
av de viktigste utfordringene nå å få flere unge i arbeid. Selv om andelen på helserelaterte ytelser  
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er på vei opp også blant de yngste voksne, er de helserelaterte trygdeordningene neppe en viktig 
forklaring på hvorfor så mange av dem hverken er sysselsatt eller har tidligere arbeidserfaring. 

Det er en risiko for at flere av dem som nå lenge har gått ledig, varig støtes ut av arbeidslivet. Det 
er særlig grunn til å rette oppmerksomheten mot mange unge uten fullført utdanning som nå har 
flere måneder bak seg uten arbeid under pandemien. Det kan i denne sammenhengen være verdt å 
gjenta noen av de mest sentrale forslagene fra Sysselsettingsutvalget10: 

•	 En aktiv arbeidsmarkedspolitikk hvor flere enn i dag får tett oppfølging og tilbud om arbeids-
markedstiltak som kan bringe de ledige inn i arbeidsmarkedet på varig basis.

•	 Innsatsen for unge utenfor arbeidslivet må intensiveres gjennom økte ressurser til oppfølging 
og arbeidsrettede tiltak. 

•	 Det bør satses mer både på opplæringstiltak og lønnstilskudd. 
•	 Kvalifiseringsprogrammet eller andre egnede arbeidsrettede tiltak bør i større grad benyttes 

for unge arbeidssøkere. 

Regjeringen Solberg og Stortinget fulgte opp i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og økte blant 
annet bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak noe. I Nasjonalbudsjettet 2022 nøyer den avgående 
regjeringen seg med å si at den har startet arbeidet med å følge opp utvalgets forslag. 

Tiltakene som er nevnt over, har det til felles at de forutsetter en prioritering og opprustning av 
ressurser i NAV til å følge opp. Hvis slike tiltak kan målrettes og skreddersys til dem det gjelder,  
kan de ha god effekt. Den økte innsatsen på målrettede arbeidsmarkedstiltak kan bidra til at flere 
unge ledige kommer i arbeid. Det er likevel svakheter ved disse virkemidlene som det er nødvendig 
å adressere:

• Arbeidsmarkedstiltak rettes (primært) inn mot registrerte arbeidsledige, altså mot aktive 
arbeidssøkere. Samtidig vet vi at i den gruppen som vi er spesielt interessert i her – unge voksne 
uten arbeidsinntekt – er det mange som ikke er kvalifisert til dagpenger og følgelig heller ikke 
har sterke insentiver til å registrere seg som ledige. Noen av dem kan være avhengige av andre 
ytelser fra det offentlige, som sosialhjelp eller helserelaterte ytelser, mens andre kan basere 
seg på støtte fra familien uten å melde seg for det offentlige.

•	 Effekten av tiltakene er usikker, også for dem som kvalifiserer. Selv om mange av tiltakene har 
hatt god effekt historisk, vet vi mindre om hvordan de virker på unge arbeidssøkere. Effekten 
er kritisk avhengig av at tiltakene er tilstrekkelig målrettede og relevante for den enkelte. 

Dette tilsier at det også er nødvendig å gå bredere til verks, med andre typer virkemidler, for å 
komme problemet til livs. Et nærliggende utgangspunkt kan være å undersøke om organiseringen 
av utdanningssystemet kan være en bakenforliggende årsak. Lenge var den rådende oppfatningen – 
blant annet gjengitt i studier fra OECD – at det norske systemet fungerte godt, med en høy andel av 
unge som gjennomfører videregående opplæring. I de senere årene er det blitt større oppmerksomhet 
om trekk ved det norske utdanningssystemet som bidrar til utstøting av særlig utsatte grupper fra 
arbeidsmarkedet.
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Flere enn noen gang fullfører videregående opplæring. Frafallet har gått ned de siste årene.  
Likevel har over 20 % av dem som startet videregående opplæring i 2014, ikke fullført. Blant dem 
som velger yrkesfaglig opplæring, er frafallet høyest. Bare rundt to tredeler av de som begynte på 
yrkesfag i 2013, hadde fullført innen fem år.11  En viktig årsak var at mange elever ikke hadde fått 
læreplass etter to år i skole. Ved utgangen av 2019 sto 6000 elever uten lærlingeplass, selv om de 
hadde søkt.12 Samtidig som det har vært mangel på læreplasser, er det til dels stor mangel på mange 
typer faglært arbeidskraft.

Det kan se ut til at den måten videregående opplæring i dag er organisert på, er lite egnet som 
døråpner til arbeidsmarkedet for de gruppene som i utgangspunktet er mest sårbare. Det synes  
klart at det er behov for å gjøre tilpasninger som kan legge til rette for forbedrede utdanningsløp,  
slik at sjansen øker for at de som begynner på yrkesfaglig utdanning, faktisk kommer i arbeid  
etterpå.13 Siden det er vanskelig for unge uten fullført videregående opplæring å få innpass i arbeids-
markedet, er frafallet fra yrkesfagene særlig kostbart, både for den enkelte og for samfunnet.

Den viktigste kvalifikasjonen for stillinger hvor det ikke kreves videregående opplæring, er tidligere 
arbeidserfaring. Ungdommer i alderen 16–18 år som er falt ut av utdanningssystemet, har samtidig 
få alternativer i arbeidslivet, også i jobber de er kvalifisert for. I norsk lovgivning og avtaleverk er 
det enkelte restriksjoner som begrenser mulighetene som unge under 18 år har til å skaffe seg 
inntektsgivende arbeid, blant annet for jobber med  ubekvem arbeidstid (for eksempel nattarbeid). 
Det er forståelig at samfunnet og partene i arbeidslivet ønsker å sikre seg mot at vi utnytter unge til 
å presse frem generelt dårligere vilkår for arbeidstakerne. Samtidig gir slike regler få alternativer til 
lediggang for dem som faller utenfor utdanningssystemet.

Det har vært et fokus i den norske debatten på å få flest mulig unge gjennom videregående opplæring 
og å øke antallet lærlingeplasser.14 Det er vel og bra. Men samtidig er det for noen nødvendig og 
tidskritisk å finne løsninger direkte i arbeidsmarkedet, slik at de skaffer seg inntekt. Det krever at 
tradisjonelle tiltak suppleres med virkemidler som mer direkte adresserer utfordringene som de 
unge møter.  

La de unge få arbeide
Sysselsetting er det beste tiltaket for å øke velferden og utjevne inntekt. Arbeidsledighet og uførhet 
innebærer belastninger på den enkelte og store kostnader for samfunnet. Både belastningene og 
kostnadene er særlig store for unge mennesker som varig havner utenfor arbeidslivet. Da risikerer 
vi at en betydelig gruppe aldri kommer i arbeid. Tendensene til fragmentering i arbeidsmarkedet, 
med et økende misforhold mellom antallet arbeidsledige og antallet ledige jobber, forsterker denne 
risikoen. 

I den ekstraordinære situasjonen som pandemien skapte, var det trolig ikke tid og sted for en 
omfattende reform av arbeidsmarkedspolitikken. Myndighetene har, forståelig nok, prioritert 
tiltak som kan avhjelpe de mest akutte problemene i arbeidsmarkedet under nedstengningen av 
samfunnet. Det kan se annerledes ut nå.
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Stortinget har nylig vedtatt å forlenge flere midlertidige endringer i dagpengeregelverket. Det 
gjelder både redusert minsteinntektskrav, redusert krav til tapt arbeidstid og den midlertidige 
forhøyede dagpengesatsen på 80 pst. for de med dagpengegrunnlag opp til 3 G. Dagpengeperioden 
er også forlenget. Disse tiltakene kan ha en betydelig innlåsingseffekt hvis de videreføres, og de bør 
reverseres når pandemien nå er over. Det er av samme grunn heller ikke klokt å forlenge allerede 
gunstige permitteringsordninger. De kan bidra til å stenge allerede sårbare langtidsledige ute fra 
arbeidsmarkedet på varig basis. Arbeidsgivere som ellers må vurdere å åpne for å beholde sine 
ansatte, kan vente med å åpne. Arbeidstakere som i dagens pressede arbeidsmarked trolig ville  
hatt få problemer med å finne nytt arbeid, blir gående på dagpengeytelser. I stedet for passiviserende 
støtteordninger bør myndighetene, slik situasjonen nå er i det norske arbeidsmarkedet, gjennom-
føre tiltak rettet mot å få dem det gjelder, tilbake i jobb så raskt som mulig.

Selv om det er tegn til bedring de senere årene, synes en hovedutfordring fortsatt å være knyttet til 
frafallet fra den yrkesfaglige opplæringen i videregående skole. Det store frafallet tyder på at det er 
en negativ seleksjon blant noen av dem som velger yrkesfag. Faller de først fra, er det vanskelig for 
dem å komme inn i arbeidslivet. Dette vil for noen være starten på en tilværelse uten fast arbeid, 
som ender opp i hjelp og tilskudd fra det offentlige i form av sosialhjelp og helserelaterte ytelser. 

Tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak kan være en del av svaret, men de er i hovedsak begrenset til  
dem som er aktive arbeidssøkere på NAV. For unge, som over lengre tid har stått utenfor arbeids-
markedet, vil det ofte være siste utvei å melde seg på NAV. Da kan det allerede være for sent. Det er 
behov for tiltak som kan iverksettes tidligere og favne bredere.

Bredt anlagte tiltak som målrettet endrer insentivene, er typisk tiltak som gjennomføres gjennom 
lovendringer eller i skatte- og avgiftssystemet. Slike virkemidler vil ikke være avhengige av at 
arbeidssøkerne er registrert hos NAV eller mottar offentlige ytelser ellers (for eksempel sosialhjelp). 
Følgende tiltak kan være blant de aktuelle:

•	 Nedsettelse eller fjerning av arbeidsgiveravgiften for alle nye lærlinger. Fjerning av arbeidsgiver-
avgiften kan  eventuelt suppleres med lønnstilskudd. 

•	 Fjerning av arbeidsgiveravgift bør også vurderes for unge som ikke har hatt vesentlig arbeids-
inntekt det siste kalenderåret, herunder tidligere permitterte. 

•	 Lønnstilskuddene til lærlingeplasser bør økes til det blir nok plasser og køen av søkere kan 
avvikles.

•	 Økte tilskudd til praksisplasser for dem som ikke kvalifiserer til lærlingeplasser.
•	 En reform og oppgradering av yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring 

som kan bidra til at flere fullfører.
•	 En mer aktiv og umiddelbar oppfølging av alle som faller ut av utdanningssystemet, med tilbud 

om tiltak, også for dem som ikke melder seg hos NAV. Dette forutsetter sterkere samordning 
av tiltakene mellom videregående skoler, fylkeskommuner og NAV.

•	 Offentlige velferdsytelser som AAP og sykepenger bør graderes etter arbeidsinntekt, slik at 
det er mulig å kombinere delvise ytelser med deltidsarbeid. Ytelsene bør betinges av at de det 
gjelder, må akseptere tilbud om fast arbeid hvis det foreligger. 
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•	 En oppmykning av aldersgrenser i lover, regel- og avtaleverk som gjør det lettere å få arbeid 
uten å ha fullført videregående skole. Der det er aktuelt, bør det vurderes å sette ned laveste 
tillatte alder for arbeidstakere fra 18 til 16 år. 

Noen av disse tiltakene kan være kostbare for staten på kort sikt. Så lenge tiltakene virker  
effektivt, vil de imidlertid gi vesentlig lavere kostnader for staten, den enkelte og samfunnet enn 
hvis en stor andel av dagens unge voksne blir stående som mottakere av offentlige ytelser uten 
arbeidsinntekt. Dagens situasjon i arbeidsmarkedet, med mangel på arbeidskraft i mange næringer, 
gir en mulighet til å få utsatte unge tilbake i arbeidslivet på varig basis. Det kan bli lenge til neste 
gang.

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, interesseorganisasjoner og offentlige 
myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, 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 tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatterne på jon@civita.no eller civita@civita.no.
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