
Velferdens faresignaler 
 

”Salus publica salus mea”. Statens velferd er min velferd. 
Valgspråket til den svenske kongenAdolf Fredrik.  

Han døde avforspisning i 1771. 
 

Mange ser på eldrebølgen, innvandrerbølgen og trygdebølgen som de største utfordringene for 
velferdssystemet vårt, i tillegg til en bekymring for at velferden er blitt for dyr og ikke lenger 
er bærekraftig. I boken Den norske velferdsstaten pekes det på at utfordringene i dag er 
knyttet til demografiske endringer, migrasjonsprosesser, sosial differensiering, 
internasjonalisering av økonomi og politikk, og et stigende forventningspress (Kuhnle og 
Kildal 2011). Mitt anliggende er å sette søkelyset på andre utfordringer som har å gjøre med 
endret verdisyn på velferdens funksjon, og de krefter som styrer utviklingen med nye 
organisasjons- og ledelsesformer. Derfor avslutter jeg boken med å oppsummere noen av de 
alvorlige faresignalene som truer vår velferdsmodell fra innsiden. 

Vår velferdsmodell endrer seg, og det er synlige tegn på at vi kan få velferd på avveie. Det 
skyldes ikke nødvendigvis at velferden ikke er bærekraftig og derfor må reduseres eller 
privatiseres. De alvorlige tegnene vi ser har sammenheng med endrede holdninger og det 
faktum at velferden er i ferd med å bli organisert og drevet på linje med privat sektor, hvor 
markedstenkning og lønnsomhet er dominerende. Det som før ble styrt etter faglige 
kvalifikasjoner og politisk styring basert på tillit og samarbeid, blir nå styrt etter 
bedriftsøkonomiske prinsipper basert på prisfastsetting, anbud, rapportering og kontroll, ut fra 
konkurranse som hindrer samarbeid. Dette er velferd på avveie. Det gir grunn til bekymring 
fordi grunnlaget for vår velferdsmodell blir endret, og fordi mange av våre individrettede 
velferdsytelser verken lar seg prisfastsette eller innpasse i et system med målbare 
kvalitetsindikatorer. Den tidligere forvaltningsmodellen er i ferd med å gå over i en 
nyliberalistisk forretningsmodell. Faresignalene er mange. Og det er vårt verdisyn som legger 
grunnlaget for våre framtidige handlinger. 

Når vi ser tilbake på de senere års velferdsreformer og de verdiidealer som har kjennetegnet 
vår modell, sitter vi igjen med det inntrykket av at velferds-Norge er i ferd med å skifte ham. 
Mange frykter at vår velferdsmodell er i ferd med å bli demontert, slik vi ser tendenser til i 
våre naboland og særlig i Sverige (Harsvik 2013). Samfunnsutviklingen har gitt oss større 
velstand, men også større sosiale forskjeller. Fattigdomsbegrepet har dukket opp igjen etter at 
begrepet ble erklært dødt av statsminister Odvar Nordli, da han i 1979 kunngjorde at 
fattigdom og sosial nød var blitt utryddet i Norge. Og de sosiale og helsemessige 
hjelpebehovene har ikke blitt mindre.  

Velstandsøkingen ser ut til å svekke fellesskapsløsninger, og dermed oppstår den paradoksale 
situasjonen at velstand kan bli velferdens akilleshæl. Verdigrunnlaget ser ut til å endre seg når 
velstanden øker og interessen for fellesskapet minker. I sin bok om Velfærdssamfundet 
argumenterer den danske økonomen Peter Nielsen for at velferdssamfunnet bare var en etappe 
mot velstandssamfunnet (Nielsen 2011). Der velferdssamfunnet hadde visjoner for det gode 
samfunn, handler det i velstandssamfunnet utelukkende om vekst og konkurranse. I 
velferdssamfunnet er velstand et middel, i velstandssamfunnet er det selve målet. I Norge med 
velutviklet velferd og høy levestandard kan det innebære en vanskelig innbyrdes konflikt. 
Ifølge Nielsens resonnement blir velstand velferdens fiende, fordi verdigrunnlaget om det 



gode liv erstattes med materielle verdier. Når velferd og det gode liv skal måles i kroner og 
øre – og stadig må legges ut på anbud – beveger vi oss over i en ny tid med en velstand som 
har helt andre grunnverdier, hvor velferdstjenester på forretningsmessig grunnlag selges til 
lavestbydende. Det nyliberale forbrukersamfunnet er blitt dominerende, hevder Nielsen, og 
viser til at atferd, relasjoner og organisering av velferden blir markedsorientert. 

Vi ser også at moralistiske holdninger fra tidligere forsorgstider om ”verdige trengende” er i 
ferd med å dukke opp igjen, og mange er av den oppfatning at individer i vanskelige 
livssituasjoner selv er ansvarlige for sine handlinger og sin livssituasjon. Alt dette er 
eksempler på faresignaler som vil påvirke vår velferdsmodell.  

Men den største faren ligger i kommersialiseringen av velferdsoppgavene. Det har lenge blåst 
en nyliberal vind over velferds-Norge, som i de andre nordiske land, og som er i ferd med å 
fjerne oss fra den etablerte norske velferdsmodellen. Nyliberalismen er en ideologi som er 
rettet mot en folkevalgt statsmakt innenfor et demokratisk samfunn. Der den forrige 
generasjonen av liberalister kjempet mot kongestyret, vil nyliberalistene i minst mulig grad ha 
noe folkestyre, men la markedet få råde i størst mulig grad (Smedshaug og Nilsen 2011). De 
som mener at liberale velferdsreformer er nødvendige, har gjerne den oppfatning at våre 
velferdsordninger er for sjenerøse, at offentlig sektor er så stor at den svekker vår økonomi, at 
vi må ha mer behovsprøving og privatisering, og at økende sosiale forskjeller ikke er noe 
samfunnsproblem. 

Gode velferdsytelser fører til at ressurssvake mennesker blir passive mottakere av statlig hjelp 
og ender i sosial isolasjon, mener mange politikere på høyresiden. Noen betegner våre 
velferdsytelser også som sjenerøse, underforstått at de er bedre enn nødvendig. Ny forskning 
ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) viser at det er det motsatte som er riktig (Saltkjel, 
Dahl og van Der Wel 2013). Forskerne har tatt for seg data fra 21 europeiske land for å finne 
ut hva tall kan fortelle om dette ideologisk betente spørsmålet. Dataene viser at utsatte 
grupper som bor i land med gode velferdsytelser er mer sosialt inkludert i samfunnet, 
sammenliknet med ressurssvake i land med et lavt nivå på de sosiale ytelsene. Danmark og 
Norge kommer aller best ut når det gjelder sosiale ytelser. Våre to land kommer også best ut 
med hensyn til sosial deltakelse for utsatte grupper. 

Vår velferdsmodell er et samfunnssystem, som skal sikre innbyggerne trygghet, likhet, frihet, 
rettferdighet og like muligheter. Det handler derfor ikke bare om ytelser og tjenester til 
enkeltindivider. Som et samfunnssystem bidrar det også til å ”holde hjulene i gang”. Slik 
sikres det at også utsatte grupper gis mulighet til et bedre liv og noenlunde kan sikre sin 
kjøpekraft. Det betyr igjen at etterspørselen etter varer og tjenester opprettholdes, slik at også 
næringslivet er tjent med gode velferdsordninger. Etter manges oppfatning er det en av 
grunnene til at Norge har kommet rimelig godt ut av finanskrisen, og at vi i dag har Europas 
laveste tall når det gjelder arbeidsløshet, samtidig som vi har høy produktivitet. Dette kan ikke 
bare forklares med vår oljeformue, men kan også ha sammenheng med at vår velferdsmodell 
representerer et konkurransefortrinn i forhold til andre land. Det er derfor ikke gitt at å 
stramme inn på ytelser og velferdsgoder gir større verdiskaping, med flere i arbeid og mindre 
sykdom. 

OECD og flere norske økonomer mener at vi må styrke arbeidsinnsatsen ytterligere ved å 
kutte i ytelsene. De vil kutte i rettighetsbaserte trygdeytelser som sykelønn, uføretrygd, 
tidligpensjon og andre overføringer. Dette er basert på at det er en sammenheng mellom disse 
ytelsene og liten arbeidslyst. Sentralbanksjef Øystein Olsen bekreftet denne myten da han i 
sin årstale for 2012 uttalte: ”Gunstige overføringsordninger og andre sider ved vårt 
velferdssystem bidrar til at mange trekker seg ut av arbeidslivet.” Dette er en myte, det 



eksisterer ingen dokumentasjon for slike sammenhenger. Sannsynligvis er situasjonen stikk 
motsatt, nemlig at velferdsordningene bidrar til at mange kan delta i arbeidslivet, og at for 
mange ville arbeidsmarkedstilknytningen vært enda svakere uten norske velferdsordninger. 

Fordelingsutvalget ser i sin rapport (NOU 2009:10) også på den norske velferdsmodellen som 
et samfunnssystem, som er bygget på et bestemt verdigrunnlag og er kjennetegnet blant annet 
ved universelle inntektssikringsordninger, koordinert lønnsdannelse og relativt høye og 
progressive skatter. En del av de framtidige utfordringene vil være knyttet til demografiske 
endringer og økt etterspørsel og behov for velferdstjenester – særlig innen helse og omsorg. 
Fortsatt høy yrkesdeltakelse vil være avgjørende for den økonomiske og sosiale bærekraften i 
den nordiske modellen. De nordiske velferdslandene framstår som mer arbeidsorienterte enn 
andre velferdsstater. Det som bekrefter og støtter oppfatningen om at vår velferdsmodell er et 
samfunnssystem, er blant annet høy sysselsetting og effektivitet – som er på topp i OECD-
sammenheng. Dette synes å overraske mange som mener at våre offentlige utgifter er for høye 
og at velferdsordningene er for sjenerøse. 

Å bevare velferden betyr også å ta vare på verdigrunnlaget i den nordiske velferdsmodellen, 
som er blitt et internasjonalt begrep. Hvis vi endrer på dette verdigrunnlaget, vil også 
innholdet i velferdspolitikken bli endret. Og det vil føre oss inn i et annet samfunn enn det vi 
har hatt hittil og som er blitt utviklet gjennom årtier. Det er dette vi ser tendenser til i dag – 
ikke bare i Norge, men også i de øvrige nordiske land - noe som er blitt betegnet som en 
demontering av velferden. Denne tendensen rammer særlig utsatte grupper i vårt land. 

Det er de politiske valgene og velgerne som avgjør i hvilken retning samfunnet vårt skal gå. 
Valget vi står overfor er om vi vil utvikle vår velferdsmodell, basert på eksisterende 
verdigrunnlag, eller om vi vil endre velferdsmodellen basert på et annet verdigrunnlag ved å 
gå i nyliberalistisk retning. Det siste vil representere et trusselbilde mot vårt velferdssamfunn, 
og følgende modell prøver å vise noe av forskjellene ved disse to verdiretningene.  

 

Noen skillelinjer mellom to velferdsmodeller med ulikt verdigrunnlag 
 Den norske modellen 

(Forvaltningsmodell) 

En nyliberalistisk modell 

(Forretningsmodell) 

 

Verdier 

• Solidaritet 
• Fellesskap 
• Trygghet 
• Likeverd 
• Frihet basert på likhet  
• Tillit til det offentlige  
• Universelle ordninger  
• Alle samme rettigheter 

• Individualisme 
• Individuell frihet 
• Enhver er sin egen lykkes smed 
• Ulikhet 
• Selvforskyldt (neg. menneskesyn) 
• Tillit til markedet 
• Behovsprøvde ordninger 

 

Kjenne-
tegn 

• Politisk styrt (stemmeseddel) 
• Skattefinansiering 
• Styrke offentlig økonomi 
• Tilgjengelighet for alle 
• Redusere egenandeler 
• Forvaltningsstyring (behov) 
• Trepartssamarbeid 
• Omfordeling av inntekt 
• Offentlig ansvar 
• Like tilbud til alle uansett bosted 

• Markedsstyrt (pengeseddel) 
• Reduserte skatter, avgifter, forsikring, den 

enkeltes lommebok 
• Fritt valg for alle 
• Økte egenandeler 
• Markedsstyring (lønnsomhet) 
• Reduserte sosiale ytelser 
• Private styringsformer (NPM) 
• Mindre tillit til velferd i offentlig regi 
• Privatisering, konkurranseutsetting, anbud 
• Redusere offentlig økonomi, skattelette 



 

Konse-
kvenser 

• Mindre sosiale forskjeller 
• Mer rettferdig fordeling 
• Større sosial trygghet  
• Offentlig velferd stimulerer kjøpekraft, som er 

motor i økonomien 
• Styrke arbeidervern  
• Styrket lokaldemokrati 
• Helhetlig offentlig helsevesen 

• Større sosial ulikhet 
• Markedet er urettferdig 
• ”Grei deg selv”-samfunnet 
• Redusert forbruk hos utsatte grupper 
• Skattelette for de rike 
• Redusert arbeidervern 
• Redusert lokaldemokrati (pol. styring) 
• Todelt helsevesen (offentlig og privat) 
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