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Koronaledige må benytte 
muligheten til å lære mer

↑ Mange oppdaget fordelene med netthandel og lengter nok ikke tilbake til kjøpesentrene, 
skriver artikkelforfatteren. Foto: Per Ståle Bugjerde

Mange av jobbene som har falt 
bort under pandemien, mister vi 
for godt. Det frigjør arbeidskapa-
sitet til å løse andre oppgaver, 
men da må ledige omstille seg.

En venn har i fere tiår drevet sitt eget●
reisefrma. Han har arrangert gruppeturer
til spansktalende land hvor han har god
kontakt med lokalbefolkningen. Så kom
pandemien. Jeg ventet å møte en fortvilet
venn i sommer, men slik ble det ikke. Han
har nemlig fått seg jobb som spansklærer
og skal samtidig studere pedagogikk som
vil gi ham kvalifkasjon som lærer.

– Det jeg har likt aller best i jobben min
som reiseleder, er å ta vare på og løfte alle i
gruppen. Det er jo også viktig i læreryrket,
sa han full av iver.

Min venn er ikke den eneste som må
omstille seg. Ledigheten har gått betydelig
ned siden i mars, men ved utgangen av
august teller Nav fortsatt 132.800 helt
ledige, som er dobbelt så mange som
august i for. 37.000 av de helt ledige er per-
mitterte og håper fortsatt på å få jobben til-
bake.

Anerkjente økonomer i USA publiserte
nylig en studie som sier at 40 prosent av de
jobbene som har forsvunnet i USA, sann-
synligvis ikke vil komme tilbake selv etter
at vi har fått en efektiv vaksine (Nber wor-
king paper 27137). Selvsagt kan vi ikke
overføre denne studien direkte til Norge,
men også i Norge må vi regne med at mange
jobber aldri kommer tilbake.

Datamaskiner og roboter tar stadig over
jobber som mennesker gjorde tidligere.
Pandemien kan ha satt fart i denne utvik-
lingen, slik at mange bedrifter ikke lenger
vil trenge like mange mennesker for å holde
oppe samme aktivitet. For eksempel blir vi
på mange restauranter og barer ikke lenger
møtt av en servitør, men må ta frem telefo-
nen for å bestille mat og drikke.

En annen trend som har skutt fart, er
netthandel, som truet kjøpesentrene også
før pandemien. Under nedstengningen var
det mange som oppdaget bekvemmelighe-
ten av og mulighetene til å handle på nettet,
og mange lengter nok ikke tilbake til kjøpe-
sentrene.

Det er også et faktum at reisevirksomhet
og store konferanser og kulturarrangement
vil være svært begrenset i lang tid fremover.
Når denne type aktivitet omsider kommer
tilbake for fult, kan innovasjon og omstil-
ling gjøre at aktørene, tilbudet og arbeids-
plassene er betydelig endret.

Permitteringsordningen og 
kontantstøtteordningen 
(...) sender sterke signaler 
om at alt skal bli som før

Stor arbeidsledighet over lang tid er uro-
vekkende, fordi en rekke empiriske studier
viser at mange kan falle varig ut av arbeids-
livet. Det å miste jobben eller bli permittert,
kan gå på den psykiske helsen løs. Jobben
er en viktig arena for samhold, tilhørighet,
mening og mestring. Når en mister denne
arenaen, opplever mange å miste troen på
seg selv og føler at de har lite kontroll over
sin egen fremtid.

Med slike vonde følelser kan det bli enda
vanskeligere å få jobb.

En annen utfordring er at en ikke har nok
av den kompetansen som blir etterspurt i
arbeidsmarkedet. Dette gjelder spesielt lavt
utdannende eller godt voksne arbeidsta-
gere som har jobbet i lang tid for samme
arbeidsgiver med samme type oppgaver.

Det er også slik at den kompetansen en
hadde da en mistet jobben, forvitrer og for-
eldes gjennom lang tids ledighet. Mens de
som blir værende i jobb, får fortsette å lære
og utvikle seg på arbeidsplassen, går en
selv hjemme og glemmer eller mister tre-
ningen på det en har lært.

Slik kan pandemien forårsake varig pro-
duktivitetstap i den norske arbeidsstyrken.
Heldigvis er det mulig å motvirke dette med
tiltak som aktiviserer arbeidsledige, bygger
deres kompetanse og bidrar til omstilling.

Sånn sett har myndighetene gjort mye
bra med å åpne opp for å ta opplæring og
utdannelse mens en mottar dagpenger,

samt sørge for betydelig fere studieplasser
og opplæringstilbud.

Men myndigheten holder også fast i til-
tak som er konserverende i den forstand at
de bygger på en forutsetning om at virk-
somheter vil kunne fortsette som før så
snart pandemien er over. Permitteringsord-
ningen og kontantstøtteordningen er
eksempler på dette. Disse tiltakene sender
sterke signaler om at alt skal bli som før, og
kan dermed bidra til at mange permitterte
ikke benytter seg av mulighetene til å få ny
kompetanse og omstille seg.

Ved forespørsel svarte Nav at de på kort
frist ikke kunne svare på hvor mange som i
dag kombinerer dagpenger med utdan-
nelse, men at slike tall vil komme. Vi kan
håpe at tallene viser at mange arbeidsle-
dige, også de som er permitterte, benytter
muligheten til å øke kompetansen sin.

Slik kan vi unngå varige produktivitets-
tap i den norske arbeidsstyrken.
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