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Ansattes medeierskap stabiliserer økonomien 

Medeierskap vil bidra positivt til verdiskaping og omfordeling. Forskning viser at ansattes 

medeierskap øker produktiviteten, omstillingsevnen og motstandsdyktighet i krisetider. 

Dette henger sammen med at ansatte som eier en liten del i sin egen arbeidsplass er mer 

motiverte og dedikerte til bedriftens innovasjonsmål. Samtidig vil ansattes medeierskap 

bidra til at flere arbeidstakere tar del i verdiene de er med på å skape. Når kapitalen spres på 

flere hender, reduseres ulikheten i samfunnet. 

Prisvekst og renteoppgang preger norsk økonomi og usikkerheten er større enn på lenge. 

Forskning viser at ansatteide bedrifter bidrar til en stabilisering av sysselsettingen gjennom 

konjunktursyklusen. Den stabiliserende effekten kan avlaste sentralbanken i et presset 

arbeidsmarked når pilene i økonomien peker oppover, men også unngå ledighet når 

konjunkturen snur. Myndighetene og arbeidsgivere bør derfor legge til rette for at flere 

ansatte får mulighet til å eie sin egen arbeidsplass.  

Finansforbundet etterlyser at lovverket og skattesystemet legger til rette for ansattes 

medeierskap. I 2022 avviklet regjeringen den daværende skatteordningen for ansattaksjer, 

men lovet at en ny ordning skulle komme på plass. Den venter vi fortsatt på. Dagens 

skatteregler står i veien for ansattes medeierskap. Særlig for lavtlønte er det vanskelig å 

komme i eierposisjon. Finansforbundet ber regjeringen å utrede incentiver for 

demokratisering av virksomheter i norsk arbeidsliv. Som et ledd bør kollektive ordninger for 

ansatteierskap vurderes.  

Når verdiskapingen øker, blir det også mer til fordeling, ikke bare til ansatte og eiere, men 

også til staten gjennom økt skatteinngang. Velutformete skatteinsentiver vil dermed kunne 

betale for seg selv samtidig at de kan virke som et stabiliserende ledd i den økonomiske 

politikken. Ansatte på eiersiden er en styrke for norsk økonomi som både regjeringen og 

arbeidsgivere bør satse på - denne gruppen eiere flagger heller ikke ut.  

 


