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Samfunnslønn 
 
Bakgrunn 
 
Denne saken har vært behandlet i Grønn Ungdoms landsstyre. Landsstyret er i følge 
vedtektene Grønn Ungdom høyeste organ mellom landsmøter. Denne saken har blitt 
meldt opp av et fylkeslag. Deretter har den blitt utredet og behandlet av 
Arbeidsutvalget. Utredningen ble sendt ut til fylkeslagene i forkant av 
landsstyremøtet og fylkesstyrene har tatt opp saken internt i styrene og på 
medlemsmøter.  
 
Dette innspillsdokumentet er i all hovedsak en gjengivelse av utredningen som 
landsstyret la til grunn. Prosessen er dokumentert i sakspapirene publisert på våre 
nettsider, http://www.gronnungdom.no/om-oss/sakspapirer/.  
 
Miljøpartiet De Grønne ønsker per i dag en offentlig utredning av samfunnslønn. 
Fylkeslaget Grønn Ungdom Sør-Trøndelag har meldte inn til landsstyret at de ønsket 
denne saken opp til diskusjon, fordi de mener temaet er for snevert behandlet i 
dagens program.  
 
Grønn Ungdoms arbeidsutvalg har påtatt seg oppgaven med å utrede 
samfunnslønn. Vi ønsker å belyse hva som er hensikten, hvordan dette ville fungert i 
praksis, og til slutt om dette er en formålstjenlig del av vårt politiske program. 
Utredningen lå som grunnlag for diskusjon av saken i landsstyret, med sikte på å 
klargjøre vårt standpunkt. 
 
Før dette kan gjøres, er det viktig å ha en forståelse av definisjonen av, og hensikten 
med, samfunnslønn: 
 
Når begrepet samfunnslønn blir brukt i MDG vil vi legge til grunn at det her er snakk 
om et system som bygger på de samme prinsippene som borgerlønn. 
Organisasjonen Basic Income European Network definerer borgerlønn (basic 
income) som “(...) en inntekt som gis ubetinget til alle på individuell basis, uten 
behovsprøving eller krav om å arbeide.” Litt enklere forklart kan man si at 
samfunnslønn er en ny og uprøvd form for trygdesystem – med få eller ingen krav til 
ytelsenes mottakere. 
 
Fra prinsipprogrammet til MDG 3.5.1 og 3.5.2 trekker vi ut at hensikten med et slikt 
system er å gjøre det mulig for folk å bruke evnene sine til høvelige og varierte 
aktiviteter, uten at dette nødvendigvis skal knyttes til lønnsarbeid. Et slikt system vil 
også avvikle betydelig offentlig byråkrati, og spare trygdemottakere for til dels 
kompliserte og nedverdigende forhold i ulike offentlige instanser.  
 
Det er også nyttig å påpeke at etter samtaler med flere partifeller, ser vi at noen har 
laget sin egen definisjon av samfunnslønn, som avviker fra definisjonen av 
borgerlønn. Deres idé synes som et system der folk må kunne dokumentere 
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samfunnsnyttig arbeid for å kunne motta samfunnslønn. Vi har enda ikke klart å finne 
litteratur som omtaler en slik ordning. Vi går derfor ut fra definisjonen i forrige 
avsnitt, men vil underveis drøfte krav til aktivitet som et tillegg. 
 
Partiets nåværende politikk på samfunnslønn  
I prinsipprogrammet under 3: Mennesker i mellom: 
  
3.5 Samfunnslønn 
Innføring av samfunnslønn vil være en sosial reform som på en avgjørende måte 
legger til rette for grønn politikk på en rekke andre områder, som for eksempel 
helse, kultur og demokrati. 
3.5.1 Virksomhet kontra lønnsarbeid 
Miljøpartiet De Grønne skiller mellom virksomhet og lønnsarbeid. Det er en 
menneskerett, og for de fleste avgjørende for et godt liv, å få bruke evnene sine til 
høvelige og varierte aktiviteter. Lønnsarbeid er derimot knyttet til økonomisk 
trygghet, og er ikke alltid like meningsfylt for øvrig. Det vil heller aldri være perfekt 
tilgang på lønnsarbeid, og det er mange som av ulike årsaker ikke kan delta for fullt i 
det ordinære arbeidslivet. Visjonen er selvsagt at de to variantene av arbeid faller 
sammen for den enkelte, men dette vil aldri bli realistisk for alle til enhver tid. Vårt 
svar på dette er samfunnslønn. 
3.5.2 Samfunnslønn for sosial verdighet 
Samfunnslønn i sin enkleste form er en sammenslåing av sosialhjelp og noen få andre 
trygdeordninger. Dette er viktig først og fremst for å spare trygdemottakere for et til 
dels komplisert og nedverdigende forhold til ulike offentlige instanser. Samfunnslønn 
vil gjøre søknader, dokumentasjoner og kontorbesøk overflødige. På den andre 
siden kan et betydelig offentlig byråkrati avvikles. 
3.5.3 Samfunnslønn for trygghet og pusterom 
Miljøpartiet De Grønne tar ideen videre, og mener samfunnslønnen kan bli en 
universell ordning som erstatter alt fra studiestøtte via sosialhjelp og 
etablererstipend til minstepensjon. Samfunnslønnen må utformes slik at alt 
lønnsarbeid svarer seg og gir reell tilleggsinntekt, i motsetning til dagens ordninger 
som ofte gjør det lite attraktivt for trygdede å arbeide. Mange modeller kan tenkes; 
målet er en ordning som uten vilkår garanterer hvert individ et trygt og forutsigbart 
økonomisk grunnlag, samtidig som alt viktig arbeid utføres. 
 
I arbeidsprogrammet under 2. Trygg inntekt og bolig 
Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for: 
Utjevning og samfunnslønn 

1. En sterkt progressiv og felles skattetrapp for lønns-, kapital- og alle andre 
slags inntekter; en sterkt progressiv skattetrapp på formue; minstefradrag på 
2G i inntektskatt og 30G i formueskatt.  

2. Å utrede en ordning med samfunnslønn, der samfunnslønna blir lik 
minstefradraget på skatten, eller 2G. En samfunnslønn vil helt eller delvis 
erstatte i en rekke trygde-, stønads- og stipendordninger, samtidig som alle 
kan gjøre krav på den på visse vilkår.  
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3. At bl.a. kontantstøtte skal erstattes av samfunnslønn, men at barnetrygd 
kommer i tillegg, eventuelt som «barnelønn». Ordninga med 2-årig 
kontantstøtte må bestå videreføres inntil en samfunnslønnsreform er på plass.  

 
Drøfting 
 
Samfunnslønn i et økologisk perspektiv 
Et økologisk perspektiv på samfunnslønn bringer frem mange gode argumenter. 
Samfunnslønn vil gjøre det enklere for befolkningen å jobbe mindre, noe som er 
nødvendig for å redusere veksten i økonomien.  
 
For å opprettholde og øke velstanden i et samfunn er målet tradisjonelt å jobbe mer 
for å produsere mer, slik at staten får mer penger å bruke på velferdsordninger.  
Samfunnslønn vil kunne bryte opp i denne sammenhengen. Alle vil da få et 
økonomisk grunnlag å leve på, uten at de bidrar til produksjonsvekst. Altså vil 
samfunnslønn gjøre det enklere å jobbe mindre, eller ikke jobbe overhodet, og 
dermed skape et system som ikke er like avhengig av økonomisk vekst. 
 
Det oppstår imidlertid vanskeligheter med å innføre et riktig nivå på samfunnslønn 
sett ut fra et økologisk perspektiv. Dersom satsen er lav, vil flere være avhengige av 
mer lønnet arbeid, og produksjonsveksten vil dermed ikke reduseres tilstrekkelig. 
Dersom satsen er høy, vil man være mer avhengig av produksjon og konsumpsjon for 
å kunne finansiere selve systemet.  
 

Hvis man ikke stiller noen krav til hvilke aktiviteter gruppen mottakere skal velge å 
bruke tid på, kan man også innvende at ut fra et økologisk perspektiv er det ikke gitt 
at disse aktivitetene  hverken er særlig miljøvennlige eller samfunnsnyttige. 
 
Utfordringene med å sette et riktig nivå, og det at aktivitetene ikke nødvendigvis er 
bærekraftige, gjør det noe usikkert om samfunnslønn er hensiktsmessig i et økologisk 
perspektiv. 

 

Individets plass i samfunnslønnen 

I samfunnet i dag er det ofte de med god råd og mye fritid som har mulighet til å ta 
på seg frivillig arbeid. Mange som vil bidra, har ofte ikke mulighet til dette. 
Samfunnslønn kan føre til at flere får muligheten til å bidra, og gjøre det enklere å 
utføre arbeid man trives med og opplever som meningsfullt, uten at dette 
nødvendigvis er betalt av en arbeidsgiver. For eksempel begrunner Venstre 
samfunnslønn nettopp med hensynet til  individets frihet – at mennesker skal ha 
frihet til å gjøre det de ønsker, noe som kan realiseres gjennom samfunnslønn. 

 
Andre argumenter som kan bygge opp om dette, er at det kan bli enklere å realisere 
seg som kunstner eller i andre yrker med usikker inntekt. Samfunnslønn kunne for 
eksempel gjøre det enklere for entreprenører å starte små og mellomstore bedrifter, 
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uten å være avhengig av å tjene penger fra starten av. Dette kan sies å stride noe 
mot det økologiske perspektivet, som nevnt i kapittelet ovenfor. 

 
Det må vurderes på hvilke måter de samme hensyn ivaretas i dag. Her kan det 
innvendes at det ikke er gitt at de fleste ville engasjere seg i frivillig arbeid, selv om 
de fikk utbetalt et slikt grunnbeløp å leve for. Det er viktig å påpeke at heller ikke 
lønnet arbeid bare handler om økonomi. Det handler også om å føle seg verdsatt i 
samfunnet, at man bidrar og gjør noe fornuftig – altså mange av de samme tingene 
man eventuelt også kan oppnå ved samfunnslønn. 

 
 
Arbeidet er for mange et viktig sted for tilhørighet og sosial omgang.  Likevel kan det 
å få utbetalt penger av det offentlige uten krav til aktivitet, føre til at folk mister 
motivasjon til å aktivisere seg, og at de på ulike måter faller ut av samfunnet. Dette 
gjelder kanskje særlig  i forbindelse med integrering. Systemet vi har i dag blir 
allerede utnyttet, og det kan være grunn til å tro at denne trenden fort kan øke i et 
mindre byråkratisert system.  
 
Det kommer tydelig frem i den dagsaktuelle debatten at “trygdesnyltning” er et 
relativt utbredt fenomen. Vi viser til “En trygdesnylters bekjennelser” av Vegard 
Skjervheim i Dagbladet 31.03.2012. Kanskje bør systemet heller endres for å fange 
opp og hjelpe i slike tilfeller. Det kan tenkes at dette vil være noe vanskeligere i et 
mindre byråkratisert system. 

 

Betydning for samfunnet 

Et argument for samfunnslønn er at frivillig arbeid styrkes, og at dette medfører et 
positivt bidrag til samfunnet. Det vil muligens også kunne medføre at det offentlige 
spares for enkelte oppgaver som i stedet vil utføres av frivillige.  
 
Samfunnet vil alltid være avhengig av arbeidskraft – for eksempel (offentlige) 
tjenester som helse- og skolevesenet, produksjon av mat og andre uunnværlige varer 
og tjenester. Selv om frivillig arbeid kan bidra positivt, er det usikkert i hvilken grad 
man kan basere seg på det. Samtidig vil et slikt system etter alt å dømme også være 
avhengig av en betydelig finansiering. Et samfunn som tilstreber nøytralitet mellom 
arbeid og fritid, ved å understøtte dem som velger å ikke ta lønnet arbeid, kan 
samtidig virke diskriminerende overfor den arbeidende delen av befolkningen. De vil 
da fortsatt måtte utføre basisoppgaver i samfunnet og samtidig finansiere andres 
“fritid” gjennom skattesystemet.  
 
Et annet godt argument for samfunnslønn er at sosial lagdeling kan reduseres. 
Dersom alle får et minimum grunnbeløp, vil det fjerne store deler av den absolutte 
fattigdommen i samfunnet.   
 
Det kan dog også påpekes at samfunnslønn kan føre til det motsatte, altså forsterke 
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sosiale forskjeller som finnes i dag. Dersom samfunnslønnen er høy nok til å leve av, 
vil grupper i befolkningen med lav inntjeningsevne og/eller lav arbeidsmoral kunne 
bli værende på dette grunnbeløpsnivået. Den mer sosialt deltakende og 
lønnsarbeidende gruppen vil kunne tjene betydelig mer, og på den måten står man i 
fare for et fortsatt delt samfunn, sosialt sett. 

 

Slanke byråkratiet?  

I dagens trygdesystem er det satt mange krav som forutsetning for å motta de ulike 
ytelsene. Samfunnslønn vil kunne forenkle det nåværende systemet, med færre og 
mindre omfattende slike krav. For eksempel vil unge kunne motta samfunnslønn 
mens de studerer, uten å regelmessig måtte melde inn studium og bestått / ikke 
bestått eksamen til Lånekassen.  
 
Det kan imidlertid stilles spørsmål ved hvor mye byråkrati en samfunnslønn vil gjøre 
overflødig i praksis. Det vil fortsatt være nødvendig med et system for utbetaling til 
hver enkelt. Dersom man setter ulike tilleggskrav/retningslinjer for samfunnslønn 
utover det at alle får utbetalt et grunnbeløp, vil det også behøves et visst byråkrati 
for å holde oversikt over dette.  
 
Et mulig tilleggskrav kan være krav til aktivitet, noe lignende som det man har i dag 
ved for eksempel ytelsen Arbeidsavklaringspenger. Innenfor denne ytelsen 
utarbeider man i dag en plan med godkjent aktivitet for den enkelte mottaker. 
Dersom dette skulle vært gjeldende for store deler av befolkningen, ville det 
antakelig være avhengig av et stort byråkrati.  

 

 

 
 
Landsstyrets mening  
 
Samfunnslønn bør vurderes som et alternativ til dagens svært byråkratiske og lite 
gunstige trygdesystem. Vi ser det imidlertid slik at selv om intensjonen bak 
samfunnslønn er god, er nok systemet noe vanskelig å gjennomføre i praksis. 
Innvendingene veier tungt, og det er usikkert om fordelene vil oppveie ulempene i 
tilstrekkelig grad. Grunnet usikkerheten knyttet til de åpenbare svakhetene, bør det 
derfor etter vår mening vurderes om vårt standpunkt på samfunnslønn skal 
videreføres. I det minste burde en bedre og dypere utredning av løsningen ligge til 
grunn for denne delen av programmet.  
 
Det er arbeidsutvalgets mening at man kanskje heller bør se på andre alternativer til 
å utjevne sosiale forskjeller og forbedre dagens trygdesystem, som også er i tråd 
med – og kanskje mer i tråd med – grønn politikk.. 
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Behovet for alternativer 

Det er åpenbart at alternativene til fulltidsarbeid må bli mer attraktive og enklere å 
gjennomføre. Det bør oppmuntres til arbeidstidsreduksjoner, og det bør gjøres 
enklere for folk å trekke seg helt eller delvis ut av arbeidsmarkedet, for større eller 
mindre perioder. Innføring av seks timers arbeidsdag vil både kunne minske samlet 
produksjon og økonomisk vekst, samtidig som det gir folk mer fritid og mer tid til 
frivillig arbeid. 
 
Når folk står uten arbeid, er det ofte en grunn til det. En stor utfordring ved dagens 
trygdesystem er målet om at alle skal tilbake i lønnet arbeid, fortest mulig. Det er lite 
bærekraftig, både for samfunnet og den enkelte. Derimot bør det offentlige bidra 
med støtte og behandling, slik at folk får muligheten til å utgjøre et positivt bidrag til 
samfunnet. I de fleste tilfeller vil dette være å arbeide eller være i en form for aktivitet 
– lønnet eller ulønnet. Hvem som betaler pengene bør være av mindre betydning, så 
lenge det skaper et bedre liv for den enkelte. 

En slik dreining av trygdesystemet bør medføre større mulighet for skjønnsutøvelse i 
hvert enkelt tilfelle. I dag er systemet altfor strengt, og byråkratene må handle 
innenfor et tidvis firkantet regelverk. Dette er lite hensiktsmessig overfor den enkelte.  
 
For å gjøre det enklere for folk å prøve seg i arbeidslivet uten å måtte gjøre det 
gjennom lønnet arbeid, er en mulighet å lempe på kravet om 50 prosent arbeidsevne 
som gjelder for mange trygdeytelser. Kravet betyr at du ikke kan motta trygdeytelser 
dersom du arbeider mer enn 50 prosent av en full stilling. Dette er i mange tilfeller 
for strengt. Selv om den absolutte arbeidsevnen er over 50 prosent (altså at du klarer 
å være på jobb over et visst antall timer) betyr ikke det nødvendigvis at den relative 
arbeidsevnen (altså hvor mye du faktisk klarer å “produsere”) er like stor.  
 
Det er videre uheldig dersom man blir tvunget til å oppgi den tryggheten 
trygdesystemet er ment å innebære, fordi man på papiret arbeider mer enn 50 
prosent. Det er da en risiko for at man står uten noe støtte overhodet, dersom man 
av ulike årsaker ikke skulle mestre den arbeidssituasjon man prøver seg i.  

Når det gjelder kunstnere tenker vi at det er flere løsninger for å kunne tjene penger 
som artist.   For eksempel at fortjenesten på kunstneriske verk går til de som har 
skapt verket. I musikkbransjen i dag sitter for eksempel plateselskapene igjen med 
størsteparten av fortjenesten.  
 
Som medlemmer av et grønt ungdomsparti ser vi selvsagt også viktigheten av arbeid 
for å få samfunnet til å gå rundt, og at dette i mange tilfeller bør være lønnet. Å gjøre 
noe med folks holdning til arbeid er helt nødvendig. Det skal ikke være slik at noen 
yrker har lavere status enn andre, selv om kravet til utdanning er mindre og lønna er 
lavere. Vi mener det er viktig å anerkjenne at de aller fleste typer arbeid utgjør et 
viktig og nødvendig bidrag til samfunnet. 
 
Det er vanskelig for oss å på kort tid komme med noen “quick fix” på problemene 
og utfordringene vi ser i dagens trygdesystem. Det er helt tydelig at det trengs å 
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jobbe frem et bedre og grønt alternativ, men vi stiller oss kritiske til om dette er 
samfunnslønn. 

 

 
 
Landsstyrets vedtak 
 
Grønn Ungdom mener at  intensjonen i følgende punkt bør vedtas som en del av  
Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram: 
 
* Samfunnslønn har mange positive sider og kan kanskje være et alternativ på lengre 
sikt. Det fordrer at samfunnslønn blir sett i sammenheng med økonomien generelt 
og tatt med i partiets videre arbeid med en helhetlig grønn, økonomisk politikk. Per i 
dag er dette likevel for lite utprøvd og de potensielle negative konsekvensene for 
store til at dette kan ses på som en løsning på kort sikt. Samfunnslønn bør derfor 
fjernes fra arbeidsprogrammet.  

 
 

 
 
 
 


