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Rettighetsveksten innenfor velferdssektoren i Norge er stor. Rettigheter gir brukerne av offentlige 
tjenester et rettskrav på disse, slik at man i siste instans kan gå til domstolene for å få realisert dem. 
Dette kan virke forlokkende, og det kan sees som en endelig virkeliggjøring av den fullkomne velferdsstat.

Rettigheter gir mulighet for større individuell utfoldelse og sikkerhet. Samtidig kan det gi politikerne et 
redskap til å virkeliggjøre sin egen politikk mer effektivt og styre folks adferd.

Vi vet imidlertid for lite om hva slags virkninger rettighetsfesting av velferdsordninger har – for familier, 
samfunn, moral, demokrati og politikk.

Målet med denne rapporten er å kartlegge hvordan rettighetsfestingen i velferdssektoren påvirker oss 
i bred forstand. 
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Forord	
 
Rettighetsveksten innenfor velferdssektoren i Norge er stor. Rettigheter gir brukerne 
av offentlige tjenester et rettskrav på disse, slik at man i siste instans kan gå til 
domstolene for å få realisert dem. Dette kan virke forlokkende, og det kan sees som 
en endelig virkeliggjøring av den fullkomne velferdsstat. 
 
Vi vet imidlertid for lite om hva slags virkninger rettighetsfesting av velferdsordninger 
har – for familier, samfunn, moral, demokrati og politikk. Velferdsforskerne Feiring og 
Nese påpeker at «den forskningsbaserte kunnskapen om virkninger av 
rettighetslovgivning på helse- og sosialrettsområdet i Norge – og, så langt som vi har 
klart å bringe på det rene, i Norden for øvrig – er mangelfull og fragmentert». De 
understreker også at «vi vet lite om hvorvidt rettighetsbestemmelser får de virkninger 
som tilstrebes av lovgiver eller om det er meromkostninger knyttet til å bruke dette 
styringsmiddelet».1 
 
En annen anerkjent forsker, Aksel Hatland, understreker at «[v]i har liten empirisk 
kunnskap om hvilke sosiale, økonomiske og politiske konsekvenser de ulike former 
for rettsliggjøring har».2 Makt- og demokratiutredningen av 2003 tar opp noen av 
disse spørsmålene knyttet til helse- og sosialsektoren, og flere av denne 
utredningens analyser om hva rettighetsfesting gjør med samfunnet legger 
grunnlaget for diskusjonen i herværende tekst.  
 
Målet med denne rapporten er å kartlegge hvordan rettighetsfestingen i 
velferdssektoren påvirker oss i bred forstand. Dette er bare en liten del av det mange 
ser på som det omfattende fenomenet «rettsliggjøring», som blant annet omfatter at 
stadig flere samfunnsfenomener reguleres av lovregler eller kan formuleres som 
rettskrav. En adekvat analyse av rettsliggjøringsprosessene og konsekvenser av 
disse, ville krevet langt mer tidsbruk og et helt annet format. 
 
Teksten åpner med en begrepsavklaring, slik at termen rettighet får analytisk verdi. 
Ved å fokusere på hva man faktisk mener med «rettigheter», er det også enklere å 
forstå hva som er egnet for rettighetsfesting. I likhet med alle andre tjenester 
velferdsstaten yter, er det grenser for hva som meningsfullt kan ytes av det offentlige. 
 
Dernest gjennomgås hva slags virkning rettighetsfestingen har på det norske 
demokratiet og rammene for politisk virksomhet. Min tese er at rettigheter ikke 
nødvendigvis er en trussel for politikkens handlingsrom, men det er en annen måte å 
arbeide politisk på som krever mer av politikerne som skal vedta og utforme 
lovverket.  
 
En mye omdiskutert side ved lovfestet rett til velferdsgoder er om dette innebærer 
overflytting av avgjørelsesmyndighet fra folkevalgte organer og over til domstolene. 
Det empiriske materialet jeg har tilgjengelig viser at dette skjer i liten grad. Det er 
derimot grunn til å være mer kritisk til hvor mye makt byråkratiet får, siden de fleste 
rettighetsvedtak skjer i den offentlige velferdssektoren.  
 

                                                       
1 Feiring og Nese (2005) side 5 
2 Hatland (2007) side 209 
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Rettigheter gir mulighet for større individuell utfoldelse og sikkerhet. Samtidig kan det 
gi politikerne et redskap til å virkeliggjøre sin egen politikk mer effektivt og styre folks 
adferd. Dette drøftes, med en analyse av hva rettighetsbruken gjør med oss, både 
verdimessig og som samfunn. Det er heller ikke til å legge skjul på at 
rettighetsfestingen kan bli svært kostbar, noe som nevnes i avsluttende 
kommentarer, hvor det også vil bli sett kjapt på hva slags alternativer som finnes til 
rettighetsordningene. 
 
Så godt det har latt seg gjøre, har det vært gjort forsøk på å kvantifisere utviklingen 
og vise til anerkjent forskning. Målet har vært å syntetisere statsvitenskapelig og 
juridisk innsikt. Forhåpentligvis har det latt seg gjøre på en tilfredsstillende måte.  
 
Jeg vil takke Civita for å ha gitt meg mulighet – og ikke minst fleksibilitet – til å 
fordype meg i stoff som krever litt mer enn den vanlige «dag til dag-politikken». 
Utøvende politikere bør til enhver tid sette seg inn i forskning og erfaringer med hva 
vedtak innebærer når de settes ut i livet. En ekstra takk går til David Hansen, 
Mathilde Fasting, Marius Doksheim, Eirik Vatnøy og Kristin Clemet, som har fulgt 
meg opp ved behov.  
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Begrepsavklaring	
 
«Rettighetstenkingen, som innebærer at innbyggerne har et rettskrav på en ytelse, har 
blitt vanlig innenfor en rekke sektorer i løpet av de siste tiårene.3 […] [R]ettighetsfesting 
fører med seg en langt sterkere understrekning av […] forpliktelser.»4 

 
Da de offentlige velferdsordningene ble etablert, hadde man en helt annen tenkning 
enn i dag om hvem som skulle få ytelser og på hvilket grunnlag. Skjønnsmessige og 
moralske begrunnelser lå ofte til grunn for om for eksempel fattigstyrene skulle gi folk 
fattighjelp. Etter at beslutningene var fattet var avgjørelsene endelige. Man kunne 
ikke bringe sakene inn for domstolene dersom man følte seg uriktig behandlet. Litt 
forenklet kan man si at det for det meste var en mulighet for hjelp, ikke en lovfestet 
rett til hjelp.  
 
Frem til slutten av 1800-tallet var det fire hovedkilder til underhold og velferd hvis 
man ikke hadde jobb:5 For det første kunne man få hjelp av de nære menneskelige 
relasjoner; slekt, nabo og venner. Her var den moralske forpliktelsen større enn den 
rettslige. For det annet kunne man tære på en privat formue, dersom man hadde 
dette. For det tredje var det mulig å få bistand av veldedige foreninger eller 
trossamfunn. Særlig kirken var aktiv i dette arbeidet, og bestemte lenge at en 
fjerdedel av tienden skulle gå til de fattige. Det siste alternativet var fattighjelp fra 
kommunene, men ytelsene var små og det ble oppfattet som stigmatiserende å be 
om denne hjelpen. Fattighjelpsmottakere mistet dessuten stemmerett og rett til å 
inngå kontrakter.  
 
I dag er store deler av velferdslovgivningen sterkt lovregulert og offentlig styrt. En 
lovsamling for helse- og sosialsektoren 2010-11 inneholder hele 965 tettskrevne 
sider.6 Dette er en økning fra 857 sider i 2006-utgaven. Mange av bestemmelsene i 
disse lovene er knyttet til ulike former for rettighetstenkning. Dette er noe som har 
vært i utvikling siden de første ytelsene ble gitt i forbindelse med trygdelovgivningen 
fra siste halvdel av 1800-tallet. Aksel Hatland påpeker at «[h]ele trygdehistorien, fra 
den første ulykkestrygden for industriarbeidere i 1894 til 2007, kan sees som en 
sammenhengende rettsliggjøringsprosess».7 
 
Rettighetsbegrepet er nokså komplisert å definere på en fullgod måte. Innholdet 
varierer innenfor de ulike rettsområdene. Anvender man en vid tolkning, kan 
begrepet fort omfatte enhver situasjon hvor det foreligger en pliktobjekt/pliktsubjekt-
relasjon, dvs. situasjoner der det foreligger forpliktelser av et eller annet slag mellom 
mennesker eller det offentlige og privatpersoner. Da vil bl.a. taushetsplikter og 
immaterielle rettigheter8 omfattes av rettighetsbegrepet. 
 

                                                       
3 NOU 2009: 22 side 91 
4 NOU 2009: 22 side 117 
5 Kjønstad (2009) side 23 
6 Syse (2010) 
7 Hatland (2007) side 212. For en grundig gjennomgang av velferdsstatens historie og utvikling, se Fasting, 
Doksheim og Vatnøy (2011). 
8 «Immaterielle rettigheter» er en samlebetegnelse på opphavsrett og industrielle rettigheter, som for 
eksempel patenter. 
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Denne rapporten tar for seg et bestemt rettighetsbegrep som brukes innenfor 
velferdslovgivningen. Her er det vanlig å operere med to former for rettigheter: ytelser 
man har rettskrav på å motta, og ytelser eller ressurser man forsøker å få i 
konkurranse med andre. Noen eksempler på det første, altså rettskravene, er 
alderspensjon og rett til grunnskoleopplæring. Disse har man krav på uansett 
hvordan for eksempel en kommunes økonomi er. Et tilfelle som faller inn under den 
andre typen «rettighet», er plass på et lukket studium. Man får ikke noe rettskrav, og 
kan bl.a. ikke gå til domstolene og kreve å få en slik ytelse.  
 
Selv om man kan ha rettskrav på en ytelse, er det heller ikke slik at alle slike ytelser 
er lett tilgjengelige eller betingelsesløse. Man kan sette opp rettigheter etter en skala, 
der noen er «sterke» – i den forstand at de er enkle å få innfridd og har tydelige 
kriterier, som barnetrygd og alderspensjon. Andre kan betegnes som «svake», slik 
som yrkesmessig attføring, hvor kriteriene er mer skjønnsmessige eller krever større 
innsats fra mottakerens side. Rettighetene kan også utløse ulike ytelser, men rundt 
60 prosent av utgiftene til de lovfestede rettighetene er knyttet til pengeoverføringer.9 
 
Hvorvidt man har et rettskrav på en rettighet, må tolkes ut fra det rettskildemateriale 
som foreligger, med utgangspunkt i alminnelig rettskildelære.10 Som regel er dette en 
nokså enkel oppgave, i og med at kravet vanligvis er tydelig formulert i loven.11 
Vanligvis blir den største utfordringen å kartlegge det nærmere innhold og hvor langt 
rettigheten gjelder. 
 
I det følgende vil jeg konsentrere meg om de rettighetene som gir rettskrav gjennom 
lover eller forskrift gitt med hjemmel i lov. Det er disse som er i stadig vekst – og som 
politikerne diskuterer om man skal utvide. De er også interessante, siden de på 
mange måter unndrar seg politisk styring. Når de først er gitt, holder det at visse 
vilkår i regelverket er oppfylte før rettigheten blir utløst. Dette får interessante 
implikasjoner både for de demokratiske prosessene og for samfunnslivet for øvrig.  
 

Hvorfor	rettighetsfesting?	
Det er naturligvis ulike grunner til at man ønsker å rettighetsfeste et velferdsgode. 
Aksel Hatland har identifisert syv ulike begrunnelser for hvorfor man ønsker å 
fastsette en offentlig ytelse på en slik måte:12 
 

1. Skape forutsigbarhet om hvordan risiko blir håndtert. Brukerne av offentlige 
goder vil vite hva man kan forholde seg til gjennom et tydelig lovverk. 

2. Fremme likebehandling. Når et gode er rettighetsfestet kan ikke det offentlige 
bruke for mye skjønn eller legge til grunn spesielle hensyn for å 
forskjellsbehandle mottakerne av ytelser. 

                                                       
9 Hatland (2007) side 212 
10 Rettskildelære er læren om hva man kan bygge på og hvordan resonnere når man skal avgjøre hvilke 
rettsregler som gjelder, samt hva slags innhold disse reglene har og hvordan enkelttilfeller skal vurderes. 
11 Noen eksempler er på sin plass. Pasientrettighetsloven § 2‐1 første ledd første punktum har lovfestet 
rettskravet: «Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp». Smittevernloven § 6‐1 nevner at «Enhver har rett til 
nødvendig smittevernhjelp». Kommunehelsetjenesteloven 2‐1 første ledd lyder: «Enhver har rett til nødvendig 
helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg». [Mine kursiveringer] 
12 Hatland (2007) sidene 209‐211 
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3. Styrke enkeltmenneskets autonomi og posisjon overfor tjenesteapparatet. 
Rettigheter blir et verktøy som medfører at offentlig sektor må tilpasse seg det 
individuelle behov som utløser et velferdsgode. 

4. Anerkjenne at behov er legitime og fellesskapets ansvar. Ved å rettighetsfeste 
et gode viser man at enkelte behov er så viktige at det er en offentlig oppgave 
å følge opp og hjelpe personer med disse. 

5. Endre normer. Lovverket brukes til å markere verdier og endre folks adferd i 
henhold til det man nedfeller i lovs form. 

6. Binde politikernes (kortsiktige) handlefrihet. Det er vanskeligere for politikere å 
endre goder som er regulert gjennom loven enn mer budsjettavhengige goder.  

7. Binde iverksetterne. Apparatet som skal gjennomføre vedtakene får et tydelig 
regelverk å forholde seg til. Dette kan være mer eller mindre mekanisk – som 
ved kontantstøtte – eller bero på vurderinger av hensiktsmessighet. 

 
Hvilke begrunnelser man støtter seg til som politiker, vil naturligvis komme an på 
ideologisk og partimessig tilhørighet. Forskerne Signy Irene Vabo og Rune J. 
Sørensen har gjennomgått argumentasjon og synspunkter hos de ulike partienes 
politikere for å finne ut motivasjonen for å ønske rettighetsfesting.13 Ofte er det rent 
praktiske grunner som oppgis, som å klargjøre ansvarsforhold og sikre en reell 
adgang til offentlige velferdstjenester. De borgerlige partiene har hatt en tendens til å 
vektlegge brukerstyring og styrking av brukernes sak når det gjelder å få innfridd 
velferdsgoder. Venstreorienterte partier – og Fremskrittspartiet – fokuserer mer på lik 
rett uavhengig av hvor man bor og tilgang til tjenester.  
 
 

Grenser	for	rettigheter?	Hva	bør	rettighetsfestes?	
 
«Mange jurister har etter hvert lært seg å advare mot politikeres ofte ureflekterte 
rettsliggjøringsbestrebelser; det kan ofte være et godt juridisk råd å si at lovfesting ikke 
er noen god idé, dersom man har et genuint ønske om å løse aktuelle problemer.»14 

 
Det er liten tvil om at rettighetsfesting av velferdsgoder i mange tilfeller kan være av 
det gode for enkelte grupper. De politiske partiene har imidlertid i liten grad analysert 
hva man ikke kan rettighetsfeste eller hva som er lite egnet til å bli nedfelt i lovs form 
som en rettighet. Noen ganger er det stor forskjell på å ha rett og å få rett.  
 
Selv om lovfestet rett til velferdstjenester skal sørge for at flere faktisk får de aktuelle 
ytelsene, er det viktig å ha in mente at det finnes tydelige indikasjoner på at det ikke 
alltid er nok å rettighetsfeste et gode. Det betyr ikke at all lovregulering av 
velferdsadgangen er nytteløs, men at situasjonen ikke automatisk blir bedre av at det 
gjøres et lovvedtak. Kanskje vil ikke strengere rettighetslovgivning gjøre noe bedre, 
bare annerledes. En gjennomgang av forskningen om rett til brukerstyrt personlig 
assistanse i Norden, viser at det er av liten betydning om ordningen er lovfestet som 
rettighet eller ikke.15 Ser man på en rekke velferdsområder i Norge, bør det være 
klart at rettighetsfesting ikke løser alle problemer. 

                                                       
13 Vabo og Sørensen (2005) sidene 520‐528 
14 Andenæs (2006) sidene 591‐592 
15 Feiring og Nese (2005) sidene 23‐24 
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En tydeligere rettighetsformulering i pasientrettighetsloven knyttet til sykehustjenester 
skulle bidra til å fjerne tvil om retten til behandling,16 men køene er økt de siste 
årene. I 2007 passerte antallet personer i sykehuskø 210 000.17 I slutten av 2010 
meldte imidlertid Norsk pasientregister at køen var økt ytterligere, til 277 416 
mennesker.18 Ventetiden for alle fagområder økte fra 72 til 78 dager i perioden 2007-
2010.19 Aktivitetsdata fra pasientregisteret viser på den annen side at aktiviteten i 
sykehusene er økt i samme periode. 
 
I september 2008 ble retten til psykiatrisk behandling ytterligere forsterket. Da 
innførte man en ventetidsgaranti for personer under 23 år med psykiske lidelser eller 
rusavhengighet. Lovendringen innførte rett til nødvendig helsehjelp slik at disse 
personene skulle vente maksimalt 65 dager på behandling. Året etter viste 
Riksrevisjonens kontroller at ingen av helseforetakene klarte å overholde fristen. I 
den verst stilte helseregionen ventet 37 prosent av de unge personene mer enn 65 
dager på behandling.20  
 
Utdanningssystemet er et velferdsområde hvor sterk rettighetsfesting skal sikre sosial 
utjevning og løfte svake elever, bl.a. med universell rett til utdanning og tilpasset 
opplæring. En nylig utgitt rapport fra NIFU indikerer imidlertid at det er lite som tyder 
på at man får minsket gapene mellom svake og sterke elever i skolen.21 Ut fra det 
analysemodellene kan forklare av resultater, er det slik at elevenes familiebakgrunn 
utgjør rundt 90 prosent av resultatene elevene oppnår, mens skolenes bidrag bare er 
cirka 10 prosent. Forskjellen i elevprestasjoner er større innad på den enkelte skole 
enn forskjellene er mellom skolene. 
 

Rettspessimisme	–	en	ukjent	tradisjon	i	norsk	politikk	
 
Sett i lys av at selv velferdstilbud som er lovfestet ikke alltid gis til befolkningen på en 
tilfredsstillende måte, er det kanskje underlig at politikere så ofte ukritisk ønsker å 
rettighetsfeste nye goder.22 Man kan naturligvis trekke den konklusjon at politikerne 
ikke vet bedre, og at de er naive. Samtidig kan man ikke se bort fra at det er i 
politikernes egeninteresse å vedta stadig flere velferdsgoder. Det er populært å love 
bort mer penger til alskens gode formål: Hvordan kan man gi befolkningen et bedre 
og mer håndfast gode enn en direkte rett til en tjeneste fra fellesskapet? 
 

                                                       
16 Endret ved lov av 12. desember 2003 nr. 110. Se Kjønstad (2004) sidene 241‐243. 
17 Aftenposten 22.juli 2007 
18 VG 20.desember 2010 
19 Ventetider og pasientrettigheter 2010. Norsk pasientregister fra Helsedirektoratet. Nettlenke: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00328/IS‐1895_Ventetider__328539a.pdf side 11 
[Sitert 19.september 2011] 
20 Aftenposten 12.november 2010. Nettlenke: 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3900114.ece [Sitert 19.september 2011] Det må 
imidlertid nevnes at ventetiden for barn og unge har gått ned innenfor området psykisk helsevern, se 
Ventetider og pasientrettigheter 2010. Norsk pasientregister fra Helsedirektoratet side 11  
21 Opheim, Grøgaard og Næss (2010) 
22 Se siste kapittel for en oppramsing av ytterligere velferdsgoder de politiske partiene ønsker å 
rettighetsfeste. 
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Innenfor rettsosiologiske teorier, er det mange oppfatninger om lovverkets betydning 
for å fremme politiske mål. Det kan virke som om de fleste politikere tilhører en 
rettsoptimistisk retning, dvs. at de tror at samfunnet kan styres enkelt med nye 
lovbestemmelser. Jussprofessor Torstein Eckhoff har spissformulert dette synet slik:  
 
Mange mennesker har overdrevne forestillinger om hva som kan oppnås ved hjelp av 
lovgivning. Når de støter på noe som de finner galt eller skjevt i samfunnet, krever de 
straks at det må gis en lov som kan rett på forholdene. Både i aviser og kringkasting 
reises det stadig nye krav om nye lover for å forandre på ditt eller datt. Det virker nesten 
som om folk tror at lovene har magisk kraft, slik at hvis det bare blir bestemt ved lov 
hvordan noe skal være, så blir det slik.23 

 
Det er vanskelig å fastslå eksakt hvorfor enkelte støtter seg til en rettsoptimistisk 
oppfatning. Muligens bunner det ut i en tro på at loven fungerer som et direktiv 
innbyggerne nærmest automatisk retter seg etter. Det kan også skyldes et mer 
«lukket» perspektiv, der man ikke tar innover seg at også kompliserte sett av 
økonomiske, sosiale og kulturelle realiteter spiller inn. Man glemmer hva slags 
incentiver og motiver som spiller inn når mennesker handler. 
 
Selvfølgelig finnes det også andre posisjoner og syn på rettens innflytelse. Enkelte 
teoretikere holder seg til et mer blandet syn på hva man kan oppnå; en slags nøktern 
mellomposisjon.24 Mest interessant for vårt vedkommende, når vi skal analysere 
rettighetenes begrensning, er det nok imidlertid å velge en mer rettspessimistisk 
tilnærming. For å kunne lage gode rettighetslover, må man vite hva som gjør at en 
rettighetsfesting fungerer dårlig. 
 

Hva	er	rettspessimisme?	
Rettspessimisme er ingen enkel holdning eller et entydig fenomen. Felles for 
rettspessimistiske analyser er imidlertid at de fremholder at lovbestemmelser har en 
beskjeden eller ubetydelig rolle som samfunnsregulator. Det er naturligvis vanskelig 
og kanskje umulig å avgjøre helt presist om det er rettsreglene eller andre normer 
som spiller inn når man skal avgjøre rettens virkning på samfunnet, men 
rettspessimisten har altså en begrenset tro på rettsreglenes betydning (alene). 
 
Hvorvidt lover får særlig virkning, vil også variere ut fra hva slags rettsområde de 
berører. Det er likevel helt klart mulig å se hva slags konsekvenser og hvilke 
endringer som kommer i kjølvannet av en lovendring, og så vurdere om det var 
rettsreglene som medførte den eventuelle forandringen.  
 

Hva	er	egnet	for	rettighetsfesting?	
Det hjelper lite å rettighetsfeste et velferdsgode dersom loven fungerer dårlig. Det er 
nemlig ikke slik at ethvert lovfestet tiltak fungerer godt i det virkelige liv. Et godt 
eksempel på dette er 1940-tallets pris- og konkurranseregler. Da loven ble vedtatt var 

                                                       
23 Eckhoff (1983) side 35 
24 Mathiesen (2005) sidene 178‐182 
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arbeiderne fornøyde med å få en lov. Næringslivet, derimot, var fornøyd med at man 
fikk en lov som ikke virket.25   
 
Det er utvilsomt visse forhold som ikke er så godt egnet for rettighetsfesting. Et klart 
eksempel er mellommenneskelige forhold, som krever en mer inderlig og personlig 
innsats. Rettslige tiltak passer rett og slett ikke for å gjennomføre målsettingen.26 
Kristin Clemet har noe spøkefullt nevnt at det neste for de mest ivrige 
rettsoptimistene, må være å lovfeste retten til en venn. Selv om dette kan virke litt 
søkt, er det grunn til å minne om at Rød Valgallianse under valget i 1985 benyttet en 
løpeseddel hvor det het: «Å ha det bra seksuelt er en menneskerett».27  
 
En annen dimensjon som kan sette grenser for rettighetsfestingen, er hvilken arena 
man bør kjempe på. Ikke alle problemer er av en slik art at det rettslige apparatet kan 
løse dem, og kanskje vil man oppnå mer ved å bruke andre tiltak enn de juridiske. 
Det er ikke gitt at for eksempel kampen for homofiles likeverd vinnes ved å innføre 
rett til kunstig befruktning for lesbiske. Bruker man feil forum, kan man risikere å 
forkludre muligheten for å finne en god løsning. Dette er et fenomen som kalles 
«konflikttyveri». Konflikten blir «stjålet», i den forstand at det som normalt løses 
innenfor en bestemt sfære i stedet skal løses etter rettens regler.28 
 
Selv om man har lovfestet noe, er det altså godt mulig at det finnes andre måter å 
utforme incentiver på, som stimulerer velferdsproduksjon vel så godt som gjennom 
loven. For eksempel er det godt mulig at sykehusbehandling og andre tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten kan sikres ved økonomiske virkemidler,29 og at dette er vel 
så effektivt som ytterligere lovregulering. 
 
Den østerrikske rettssosiologen Eugen Ehrlich har påpekt at noe av det mest 
sentrale for om en lov virker, er om den er i samsvar med uformelle sosiale normer. 
Man må se an hvordan folks rettsbevissthet er, siden innholdet i de eksisterende 
lokale normsystemene – «den levende retten» – vil ha stor betydning for hvordan 
lover implementeres.30 I Norge har man sett dette bl.a. i gjennomføringen av barns 
rettigheter. Det har vært klare tilfeller der byråkratiet lager sine egne regler og rutiner 
for saksbehandlingen, i uoverensstemmelse med loven, etter hva menneskene 
innenfor systemet selv mener er fornuftig. Et tungrodd system er dermed blitt 
vanskeligere å nå frem i, og mange gir opp på veien.31  
 
Man bør også finne en fornuftig grenseoppgang mellom hva som bør rettighetsfestes 
og hva som kan ordnes av markedet. SVs arbeidsprogram 2009-2013 fastslår at 
partiet mener retten til bolig er en menneskerett og ønsker derfor å «grunnlovsfeste 
retten til bolig». Tidligere erfaringer med reguleringer og sosial boligpolitikk har 
imidlertid vist at slike tiltak ikke er særlig effektive for å sikre folk en bolig. Fra 1.juli 
2010 fikk finske innbyggere en lovfestet rett til internettadgang, med en 

                                                       
25 Andenæs (2006) side 588 
26 Andenæs (2006) side 588 
27 Sørensen (1986) side 69 
28 Høgberg (2005) sidene 158‐160 
29 Man kan for eksempel bruke aktivitetsbasert finansiering. 
30 Dalberg‐Larsen (1999) side 90 
31 TV2 26.mai. Nettlenke: http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/‐foreldre‐presses‐til‐aa‐droppe‐rettigheter‐
3215373.html [Sitert 10.september 2011] 
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minimumshastighet på 1 mbit/s. Kanskje ville markedet ordnet opp i dette i løpet av 
kort tid, uten rettighetsbestemmelser.32  
 
For å gjøre lovbestemmelser effektive, er det gode grunner for å mene at sanksjoner 
er avgjørende. Det finnes svært god dokumentasjon på at et ris bak speilet er egnet 
til å bringe aktører inn i folden. Man får rett og slett et incentiv til å følge loven nøye.33 
At en ansvarlig myndighet kan bli saksøkt dersom en bruker ikke får den 
velferdsytelsen han eller hun har krav på, vil formodentlig stimulere til mer 
oppmerksomhet rundt tildelingsprosessen. Det hjelper imidlertid ikke om man har en 
sanksjon dersom sjansen for å møte den er liten. Sanksjoners virkning forutsetter et 
effektivt kontrollapparat. 
 
Det er heller ikke gitt at et bestemt gode som rettighetsfestes er egnet til å løse de 
problemene det innføres for å løse, eller at det er fritt for utilsiktede problemer. I 
Nord-Trøndelag fylkesting bestemte man at alle elever skulle ha «rett» til bærbar PC 
på skolen.34 Man skulle gi elevene bedre kompetanse. Evalueringen av ordningen i 
2010 viste imidlertid «at pcen lett kan bli en konsentrasjonstyv i klasserommet. 
Spesielt svake elever har lett for å miste fokus når de har en digital verden 
tilgjengelig på pulten».35 Allerede to år tidligere påpekte Anne Lisbeth Solenes fra 
Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag at det «kan […] se ut til at det er de svakeste 
elevene som blir mest forstyrret».36 
 
En slags konklusjon, etter å ha konstatert at ikke alle former for rettighetsfesting er 
vellykket og at det kan føre med seg bivirkninger, er at man må være villig til å 
evaluere effekten av lovreguleringen. Selv om rettigheten ikke nødvendigvis er det 
som skaper problemet, må det være et apparat rundt som sikrer håndhevelse og 
korrigering av uønskede konsekvenser. Kanskje har mange politikere tatt litt for lett 
på hva rettighetsfesting innebærer og trodd at man er i mål så snart vedtaket er 
banket gjennom.  
 
 

Velferd	før	velferdsstaten	
 
En av den liberale skribenten og historikeren Mauricio Rojas mest kjente bøker, er 
Välfärd efter välfärdsstaten, som kom ut i 1999. Her mente han at dagens 
velferdsstat ikke ville være rustet for fremtidens utfordringer. Mer interessant for vårt 
vedkommende, er imidlertid hvordan velferdsordningene var organisert før det 
offentlige statsapparatet kom på plass og påtok seg oppgaver.  
 

                                                       
32 Bare 4000 hjem var på det tidspunktet uten internettadgang, så forpliktelsen ble ikke så enormt stor. 
33 Eide (1999a) og Eide (1999b) sidene 77‐105  
34 Dette er ikke det samme som lovfesting av en rettighet, men eksempelet er egnet til å illustrere 
problemstillingen. 
35 Digital Kompetanse 2006‐2009. Evaluering av elev‐PC‐ordningen i videregående opplæring i NTFK. Nettlenke: 
http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2010/FR/Øvrige%20vedlegg/FT‐
sak%20februar%20Digital%20kompetanse%20‐%20evaluering%20‐%20Vedlegg%201.htm [Sitert 15.september 
2011] 
36 Bergens Tidende 23.januar 2008. Nettlenke: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/‐‐Elever‐maa‐skjerpe‐seg‐
482349.html [Sitert 19.september 2011] 
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I dag er de fleste vant til begrepet «velferdsstat». Normalt sett vil nok de fleste tenke 
på velferdsstaten som en stat som i stor grad forsøker å gi innbyggerne 
velferdsytelser. Det er sjelden mannen i gaten tenker over begrepet stat som 
forvaltningsnivå. Dette er blitt underkommunisert i debattene om velferdsstaten – 
nettopp det faktum at stadig flere tjenester blir underlagt staten gjennom lovfesting.  
 
Begrepet velferdsstat ble antagelig introdusert for det brede lag av befolkningen 
under en radiotale 9. april 1945 av Hjemmefrontens leder Paal Berg.37 Før denne 
tiden hadde man imidlertid også tilretteleggere for velferd. Ser man på 
velferdsutviklingen i et historisk tilbakeblikk, er det ikke slik at folk var uten offentlige 
ytelser før staten grep mer aktivt inn. Tvert imot hadde vi, ut fra datidens forhold, 
ganske omfattende sosiale ordninger, selv om de ikke var rettighetsfestet gjennom 
statlig autorisering. De skjedde i kommunal regi. 
 
Perioden mellom 1890 og 1970 var preget av en utvikling med stadig flere 
kommunale velferdstjenester. Den lille landkommunen Storelvdal i Hedmark var først 
ute med en trygd for eldre arbeidsuføre allerede fra 1916. Flere kommuner brukte 
Storelvdals modell, som igjen var basert på den danske alderstrygden fra 1891.38 
Oslo var også tidlig ute, kort tid etter Storelvdal, med en alderstrygdmodell med 
mindre behovsprøving og mer rettighetspreg.  
 
Oslo kommune var pioner i 1919 med innføring av trygd for alle enslige mødre. I 
1922 bodde 40 prosent av befolkningen i en kommune med en eller annen form for 
trygdeordning. Den første alderstrygdloven ble vedtatt i 1923, men den ble aldri fullt 
virksom. Da statlig alderstrygd ble vedtatt i 1936, hadde allerede godt over 100 
kommuner alderstrygd. Ordningen omfattet 43 prosent av landets innbyggere.39 
 
I 1940- og 1950-årene var det en kraftig ekspansjon i kommunesektoren hva 
velferdsordninger angår. De store reformene skjedde på lokalt nivå. Nesten 200 
kommuner hadde innført uføretrygd i kommunal regi innen 1957. På samme 
tidspunkt hadde halvparten av alle alderspensjonister kommunale 
tilleggspensjoner.40 Da vi var kommet til 1960, kunne man finne enke- og morstrygd i 
170 kommuner, og over 90 prosent av bybefolkningen var bosatt i kommuner med 
uførepensjon og enke- og morstrygd.41 
 
Den gradvise statlige overtakelsen har foregått på flere måter. Det er delvis skjedd 
gjennom opprettelse av egne statlige instanser. Videre er innbetaling av skatter mer 
sentralisert. Selv om mange velferdsgoder som nå er gjort til rettigheter utføres av 
kommunen, er de ofte svært detaljregulerte, med staten som kontrollinstans. Statlig 
inngripen har også tidvis skjedd fordi kommunene har hatt dårlige økonomiske tider, 
som under depresjonen på 30-tallet – da regjering og storting kom på banen for å 
utjevne store forskjeller mellom kommunene. 
 

                                                       
37 Grønlie (2004) side 633. Dette begrepet ble imidlertid brukt tidligere enn dette. Allerede i 1884 brukte den 
konservative sosialøkonomen Ebbe Hertzberg uttrykket under et foredrag om «Statssocialismens Theori», se 
Fasting, Doksheim og Vatnøy (2011) side 26. 
38 Hatland (1992) side 41 
39 Bjørnson og Haavet (1994) side 153 
40 NOU 1998: 10 side 67 
41 Grønlie (2004) side 636 
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Enkelte teoretikere har sett på rettighetsfesting som et forholdsvis nytt fenomen, som 
lager nye spilleregler for politikken fra 1990-tallet og utover.42 Dette må kunne kalles 
en misforståelse. Mange av lovene som kom i løpet av 1990-årene var kodifisering 
av gjeldende rett. Det man da lovfestet ga først og fremst en større detaljeringsgrad 
av regelverket som allerede fantes.43 Man kan kanskje heller anse 1960-årene for å 
være det virkelige «rettighetstiåret», med bl.a. uføretrygd- og 
attføringshjelpsregulering i 1960 og enke- og morstrygd i 1964. I tillegg fikk vi 
folketrygden i 1967 og sykehusloven i 1969. Rettighetsfestingen har altså lange 
tradisjoner. Spørsmålet er om det i dag er blitt for mye av det gode? 
 
 
 
 

Aspekter	ved	rettighetsfesting		

Demokratiet	som	forsvant?	
 
Schweigaard og Stang var offentlige entreprenører – i det offentlige, for det offentlige, 
båret av en begeistring for et liv i det offentlige. Retten var mediet for deres 
statsborgerlige humanisme. Det var ut fra retten de tenkte; det var ved retten de 
handlet; det var med retten de styrte – og det var av retten de ble styrt, også av den.44 

 
Makt- og demokratiutredningens sluttrapport (Maktutredningen) slo tydelig fast at 
«[r]ettigheter begrenser handlingsrommet for flertallsvedtak i folkevalgte organer».45 
Begrunnelsen for dette standpunktet er at når folk gis en juridisk rettighet, vil det 
innebære at det er andre organer, for eksempel domstolene, som i stor grad vil 
avgjøre hvordan fordeling og samfunnsutforming vil skje. Politikerne vil rett og slett 
ha mindre mulighet til avgjøre hvordan velferdsgoder skal prioriteres. Dette fører til 
en forvitring av folkestyret.46 Det må imidlertid presiseres at det ikke bare er 
rettighetsfesting som skaper disse problemene.47 
 
Makten blir overflyttet fra de folkevalgte til det man omtaler som tilleggsdemokratier. 
Det er andre som avgjør om kriteriene for å få en ytelse er til stede. Særlig er det 
juristene som vil få mer innflytelse i samfunnet: «[t]olkningsmakt og avveining mellom 
motstridende rettigheter blir overført til rettsvesen og domstoler».48 Disse 
konklusjonene er ikke bare interessante fordi de analyserer hvem som får makt, men 
også fordi de viser en spesiell forståelse av begrepet «demokrati», og fordi de 
indikerer at man opererer med normative premisser.  
 

                                                       
42 Østerud, Selle og Engelstad (2003) side 33 
43 Hatland (2007) side 213 
44 Slagstad (2001a) side 26 
45 NOU 2003: 19 side 30 
46 NOU 2003: 19 side 16 
47 Maktutredningen fokuserer i større grad på rettsliggjøring, «juridification», som rettigheter er et utslag av. 
Dette innebærer at stadig flere områder reguleres av rettsregler. Drivkraften er ikke bare intern lovgivning, 
også folkerettslige instrumenter spiller inn.  
48 NOU 2003: 19 side 14 
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Flertallet i sluttrapporten anvender det man anser som en grunnbetydning av 
folkestyret, nemlig «et formelt beslutningssystem gjennom flertallsvalg og folkevalgte 
organer».49 Dette er problematisk av flere grunner. Mest fordi man dekker over at 
begrepet demokrati er mangetydig og at man vanskelig kan ta utgangspunkt i en 
forestilling om hva demokrati «egentlig» er for noe, altså en typisk empirisk 
posisjon.50 Men kjernebetydningen av demokrati kan være noe mer enn bare simple 
flertallsvalg. 
 
Grovt sett kan man si at det er to ulike hovedstrømninger når det kommer til 
oppfatningen av hva et demokrati er: Den ene fokuserer på demokrati i form av et 
folks rett til å styre seg selv og gi sine egne lover; en tilnærming som tar 
utgangspunkt i folkesuverenitet og kollektive avgjørelser. Den andre strømningen 
understreker demokratiets innhold som en form for rettighetsvern for mindretallet 
gjennom lovfestet vern, konstitusjonell beskyttelse og individuelle rettigheter. Man 
legger mer vekt på prosessen, som skal være åpen og fri med likeverdige aktører.51  
 
I Norge har denne diskusjonen om hvor grensene går for flertallets styrerett lange 
historielinjer. Fredrik Stang og regjeringsadvokat Bernhard Dunker var lenge i disputt 
mot liberale rettighetsjurister om spenningen mellom «de Styrendes Magt» og «den 
Enkeltes Ret».52 En lignende debatt hadde man i 1960-årene mellom Johs. Andenæs 
og Jens Arup Seip. Mens Andenæs så på domstolenes prøvelsesrett som et viktig 
mindretallsvern, anså Seip dette for å utgjøre «en kjepp i demokratiets hjul». 
 
Det er ikke lett å tenke seg et velfungerende demokrati som ikke ivaretar begge 
aspektene ved denne styreformen. Kanskje kan man se på rettigheter og 
domstolskontroll som en institusjonalisert «sokratisk metode», der domstolene 
skaper dialog mellom statsmaktene og trekker opp spørsmålet om maktutøvelsen er 
legitim i det enkelte tilfelle.53 Man må tilbake til den tyske rettsteoretikeren Carl 
Schmitt for å finne noen som i tydelige ordelag ensidig dyrker styrerens absolutte 
frihet til å beslutte. For ham var folket, nasjonen, statens virkelige urkraft – «i hvilken 
dens makt aldri definitivt avgrenser seg».  
 
Poenget er at Maktutredningens sluttrapport i altfor stor grad vektlegger det politiske 
systemets beslutningsmuligheter. Før man konkluderer med at lovfesting av 
rettigheter medfører en innsnevring av det politiske demokratiet, er det grunn til å se 
nærmere på konsekvenser, betydning for den enkelte, og virkninger sett i lys av ulike 
demokratiforståelser.  
 

Folkevalgte	organer	mot	folkevalgte	organer	
Det er enkelt å være enig i at rettighetsfesting innebærer en reduksjon av hva 
politikere kan foreta seg. Likevel kan man vanskelig hevde at dette betyr at man får 
to motpoler – politisk demokrati mot rettigheter. Rettighetene er jo nettopp gitt av 
politiske organer. Det er et flertall i Stortinget som vitterlig har vedtatt lover som 

                                                       
49 NOU 2003: 19 side 16 
50 Bergo (2005) side 69 
51 Feiring (2006) sidene 578‐579 
52 Kierulf (2011) side 209 
53 Kierulf (2011) side 210 
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tildeler innbyggerne rettigheter. Selv om dette legger rammer for hva man i ettertid 
kan gjøre av vedtak, er det en veldig svak form for selvbinding. Dersom Stortinget 
skulle endre syn, er det bare å oppheve eller forandre loven. 
 
Det er også mulig å ha et annet perspektiv på rettighetsfestingen og demokratiet: 
Man kan hevde at rettighetsfesting er en betingelse for at politikken i det hele tatt skal 
kunne fungere tilfredsstillende. Loven blir et middel for å realisere de folkevalgtes 
målsettinger.54 Dermed er lovfesting også en ansvarliggjøring av politikerne; det er 
deres måte å vise at de gjennomfører velferdsløftene og få gjennomtvunget politikk 
på. Dermed er det ingen motsetning, men en kontinuitet fra politikk til faktisk 
handling. 
 
Det er også argumentert med at rettighetsfesting kan styrke den demokratiske 
deltakelsen. Fordeling av velferdsgoder kan medføre at grupper som tidligere hadde 
vanskelig for å delta og kommunisere kan få delta i beslutninger, for eksempel 
gjennom universell utforming. Kanskje er da enkelte velferdsgoder nødvendig for et 
velfungerende demokrati, og lovfesting den beste måten å verne om disse godene 
på.55 
 
Rettighetsfesting kan også styrke de demokratiske avgjørelsene, for eksempel ved at 
lovgiver griper regulerende inn på områder der rettstilstanden tidligere var mer åpen 
eller uavklart. Politikerne kan også gjennom vedtak sørge for at lovgivningen blir mer 
detaljert, slik at spillerommet for rettslige og forvaltningsmessige skjønnsavgjørelser 
blir mindre.56 Tidligere var for eksempel helseområdet i svært liten grad lovregulert. 
Man måtte stole på profesjonenes innsats og velvilje. Det var – bokstavelig talt – 
lovløse tilstander; helsepersonell kunne lene seg tilbake på delegert myndighet, uten 
å ta hensyn til pasientrettigheter. 
 
Lovfesting kan i tillegg medføre at man får større forutberegnelighet for politikernes 
direktiver. Alternativet kan være at man bevilger frie midler til kommuner eller 
forvaltningsorganer, og gir mer eller mindre forpliktende beskjeder om realisering 
over lengre tid. Dermed unngår man antagelig større forskjeller mellom ulike organer 
og steder. På den annen side innebærer dette at underordnede instanser kan ta 
selvstendig stilling til de politiske målsettingene og finne ulike løsninger. 
 
Dermed nærmer vi oss et sentralt poeng i diskusjonen: Man kan antagelig ikke 
oppfatte rettighetsfesting som en kamp mellom juss og politikk. Det bør heller ses 
som et spenn mellom to arenaer for politisk styring. Det skaper en kamp mellom 
Stortinget og kommunestyrer, som jo begge er forsamlinger som er demokratisk 
valgte.57 Man får utfordringer når politikerne forsøker å få i pose og sekk, når de vil 
forene ønsker om både nasjonal likhet og lokalpolitisk selvstyre. 
 

                                                       
54 Kinander (2005) side 13 
55 Feiring (2006) side 578 
56 Østerud (2006) side 614 
57 Smith (2003) 
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Lokaldemokratiet	som	lovfestingens	taper?	
Det er ikke til å legge skjul på at rettighetsfesting binder opp offentlige midler i svært 
stor grad, og setter grenser for hva man kan prioritere lokalt. I 2005 ble det beregnet 
at tre fjerdedeler av kommunenes driftsutgifter går til klassiske velferdstjenester som 
utdanning, omsorg og helse.58 Alle disse sektorene er tungt regulerte gjennom 
rettigheter, slik at det er begrenset hva man kan gjøre av omrokkeringer. De siste 
årene har vi fått ytterligere lovfestinger, bl.a. rett til barnehageplass og rett til frukt og 
grønt på grunnskolen. 
 
Men rettighetsfesting må ikke ensidig ses på som en kamp mot det lokale selvstyret. 
«Kommunalt selvstyre» er et uttrykk som skifter innhold med tiden. Det er heller ikke 
grunnlovsfestet, slik at det er vanskelig å finne retningslinjer for hva det innebærer. 
Selv om lokalt selvstyre er et viktig hensyn, er det likevel ikke «en trumf som kan 
brukes til å feie alle krav om økt rettssikkerhet og rettighetsvern av banen».59 Andre 
hensyn, som likhet uavhengig av geografi og rettssikkerhet må også veie tungt. 
 
I 1960- og 70-årene var det mest vanlig for kommunene å forholde seg til et 
prosessuelt rettssikkerhetsbegrep, der det meste var orientert rundt 
saksbehandlingen. Rettighetsfestingen har antagelig endret på dette, og gjort at man 
nå også fokuserer på krav til resultatet av rettsanvendelsen og skjønnsbruken. Vi har 
altså fått mer konsentrasjon rundt den materielle rettssikkerheten, der man ser like 
mye på innholdet av myndighetsutøvelsen.60 Rettigheter etablerer en slags 
minstestandard. 
 
Man må også ha i bakhodet at det ikke er slik at all lovfesting av rettigheter 
innsnevrer lokaldemokratiet i forhold til tidligere. Det er ikke antall paragrafer som 
avgjør om man har et sterkere rettsvern etter rettighetslovgivningen. Mange ferske 
rettighetslover skaper ingen ny rett, men kodifiserer bare tidligere praksis og 
prinsipper. Dette var for eksempel tilfellet med de fire omfattende lovene bak 
«helselovsreformen» i 1999.61 På den annen side kan det naturligvis bli lettere å slå 
opp og finne frem til hva man har av rettigheter.  
 
I enkelte debatter om hvordan rettighetsfesting påvirker samfunnet, kan det virke som 
om rettigheter «gror frem» ubevisst – uten at politikerne merker hvordan utviklingen 
skjer. Det kan naturligvis være at man i en hektisk hverdag, med lite oversikt på tvers 
av sektorer, ikke registrerer hvor mange rettigheter som finnes og hvor fort 
utviklingen går. Likevel er det neppe slik at lovfesting av rettigheter er noe som bare 
skjer. 
 
Ser man på en rekke av debattene i nyere tid vedrørende rettighetsfesting, ser man 
derimot at stortingspolitikere i liten grad vektlegger lokalpolitiske hensyn. Fokuset er 
mer orientert rundt aspekter som individuelle rettigheter, styringshensyn og 
konkurranse.62 Man kan derfor med styrke hevde at utviklingen med stadig større 
lovregulering av velferdsytelser tvert imot er en svært bevisst prosess. En 

                                                       
58 NOU 2005: 6 side 158 
59 Bernt og Kjellevold (2000) side 332 
60 Bernt og Kjellevold (2000) side 321 
61 Feiring, Mæhle og Wisløff Nagell (2002) side 53 
62 Sørensen (2004) side 169 og Vabo og Sørensen (2005) sidene 520‐523 
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velferdsforsker påpeker at «[r]ettighetsveksten har i alt overveiende grad skjedd 
gjennom demokratiske beslutninger».63 Utviklingen har også rimelig bred politisk 
forankring, selv om begrunnelsene for å støtte rettighetsfesting er ulik.  
 
FAFO-forskere har i en bok om den norske velferdsmodellen understreket hvor stor 
konsensus det er om velferdsstatens eksistens og ekspansjon i følgende formulering: 
«Det er […] på tide å begrave forestillingen om at velferdsstaten er i krise – så vel 
økonomisk som politisk. Velferdsstaten har knapt noen gang hatt bredere oppslutning 
blant velgere og partiene enn i dag, og den politiske uenigheten dreier seg i all 
hovedsak om innretting av virkemidlene.»64 
 
Når det gjelder de ulike partienes holdninger til rettighetsfesting og lokaldemokrati, 
finner man noen interessante allianser. Blant partiene som kjemper for lovfesting av 
velferdsrettigheter, finner man venstresidepartiene og Fremskrittspartiet. De andre 
partiene på høyresiden argumenterer mest for å ivareta det lokale selvstyret.65  
 
Tar man også i betraktning hva velgerne til disse partiene mener, får man 
interessante utfall. Velgerne fra H og FrP er mest for lokalt selvstyre, mens Rødt, SV 
og Arbeiderpartiet har velgere som ønsker rettighetsfesting for å sikre 
standardiserings- eller likhetshensyn.66 FrP er noen ganger et «avvik» fra hva 
høyresiden vanligvis mener i disse spørsmålene. Kan man ane en viss diskrepans 
mellom FrP-velgernes ønsker og hva partiet de stemmer på gjør i saker som angår 
lokaldemokratiet? 
 
Det er ikke gitt at det her er en konflikt mellom FrPs velgere og partiets 
stortingsrepresentanter angående synet på lokaldemokrati. Kanskje dreier det seg 
om hva slags saker man tenker på når man skal vurdere om man vil øke eller 
redusere graden av lokalpolitisk selvbestemmelse. Mens FrP-politikere vil 
rettighetsfeste velferdsytelser, er det også andre forhold partiet vil overlate til 
lokalpolitikere, som for eksempel styringen av arealplaner og skjenketider. 
 
Interessant er det også å se hva lokalpolitikerne mener når de er i 
flertallskonstellasjoner, kontra når de er i mindretall. Her finner man klare tendenser 
til at partier som er i opposisjon ønsker lovfesting av rettigheter, mens de som er 
posisjon ikke ønsker ytterligere lovregulering.67 Dette bør imidlertid ikke komme som 
noen stor overraskelse: Hvis man selv sitter med styringen, vil man jo ikke ha 
innblanding utenfra. Tilsvarende vil man ha vern mot flertallets disposisjoner, hvis 
man selv ikke kan påvirke dem. 
 
Rettighetsfesting kan altså svekke kommunepolitikernes muligheter for prioriteringer 
og lokale løsninger. Men et ensidig fokus på lovregulering som en knebling av 
lokalpolitiske løsninger og mangfold, kan fort overskygge andre begrensninger for 
lokalpolitikerne. Statlige økonomiske rammeoverføringer og maksimalsatser for 
inntekts- og eiendomsskatt setter vel så store bremser på handlefriheten. I særlig det 
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siste spørsmålet om maksgrenser for skattenivået, finner Høyre og Arbeiderpartiet 
sammen.68 
 
En interessant problemstilling er om stadig snevrere grenser for lokaldemokratisk 
handlingsrom medfører at lokaldemokratiet blir mer uglesett i befolkningen, dvs. at 
kommunenes politikere mister legitimitet. En gjennomgang av forskning knyttet til 
dette spørsmålet understreker at det ikke ser ut til at befolkningen mener 
lokaldemokratiets tjenesteproduksjon må forankres i kommunestyrene. Nøkkelen til 
legitimitet ligger mer i evnen til å gi velferdsytelser som oppleves som tilfredsstillende 
for befolkningen.69 
 

En	ny	måte	å	tenke	politikk	og	demokrati	på	
Rettighetsfesting utgjør kanskje ingen stor trussel mot demokratiet. Muligens kan 
man heller argumentere for at det gjør noe med måten man tenker politikk og 
demokrati på. Lovfestingen gjør rett og slett at det oppstår nye spilleregler for politikk 
og interessekamp. Fremfor å konkludere at de endrede rammevilkårene for politisk 
aktivitet er positive eller negative, tror jeg det er greit å ta med at forandringene 
vanskelig kan si å favorisere eller ha en bestemt slagside overfor en bestemt politisk 
retning.  
 
Tvert imot kan man finne klar kritikk fra ulik politisk hold. Høyresiden vil være kritisk til 
rettighetsfestingens konsekvenser om at man ikke kan vektlegge økonomiske hensyn 
og innsparingsbehov. Ytelsene skal gis uavhengig av ressurssituasjon, og 
utbetalingsbehovene vil formodentlig stige fremover. Sosialdemokrater og sosialister 
kan på sin side være kritisk til at rettighetsfesting kan føre til en egosentrisk 
mentalitet – og endre folks holdninger fra en kollektiv borgerrolle til en 
konsumorientert forbrukerrolle – eller at det styrker individuelle preferanser på 
bekostning av demokratiske prosesser og veivalg.70  
 
Siden en av målsettingene med lovfesting er å hindre store geografiske forskjeller og 
en mer lik behandling av de forskjellige individene som er involvert i 
velferdssystemet, er en logisk konsekvens av rettighetsfesting at de lokale 
valgresultatene gir mindre politisk utslag. Lokalpolitikerne må forholde seg til et rigid 
lovverk. Dermed mister velgerne mulighet til å holde politikerne ansvarlige gjennom 
utskifting av flertallet i kommunene eller fylkene.71 Dette kan føre til at det blir et 
større fokus på stortingsvalgene.72  
 
Politikk og velferdsstat er tidligere blitt oppfattet som kollektive fenomener for å 
fremme fellesskapsløsninger. Med rettighetsfesting er det mulig at man får en mer 
direkte relasjon mellom maktapparatet og individet. Individuelle rettigheter er noe 
man tradisjonelt sett forbinder med de klassiske frihetsrettighetene. Forskjellen nå er 
at man får individuell innretning på velferdsrettigheter. Enkelte mener dette har skapt 
et nytt fenomen. Politikk oppstår ikke bare som kollektive handlinger – man får en 

                                                       
68 Sørensen (2004) sidene 169‐170 
69 Nese og Feiring (2005) sidene 15‐17 
70 Feiring (2006) sidene 581‐582 
71 Sørensen og Vabo (2005) side 520 
72 Fimreite (2003) side 350 
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«privatisering» av politikken, der individuelle behov nærmest automatisk utløser 
ytelser.73  
 
I kjølvannet av en mentalitetsendring med hensyn til hva individet kan regne med, 
mener man at også politikken blir mer orientert rundt hva man ellers ser i det private 
markedet. For eksempel er det blitt mer vanlig å innføre garantier og omfattende 
serviceerklæringer, eksempelvis innenfor brøyting og renovasjon.74 Det er ikke 
utenkelig at dette også vil forflytte seg til og bli ordinært innenfor mer tradisjonelle 
velferdstjenester, som sykehjemsopphold, barnehager, sosialtjenestetilbud og 
lignende. 
 
Det er på den annen side viktig å understreke at rettighetsfesting av velferdstjenester 
ikke automatisk innebærer en abdikasjon fra politisk arbeid. Politikken stopper ikke i 
det øyeblikk rettigheten blir vedtatt. Politikerne må fremdeles arbeide med for 
eksempel å avgjøre lokalisering av sykehus, pengebevilgninger innenfor 
investeringer, hvor mye midler rettighetsfestingen bringer med seg, opprustning og 
vedlikehold, samt en rekke andre tiltak. 
 
Kanskje kan man heller snakke om at politisk arbeid skifter karakter enn om politisk 
retrett. Hvis målsettingen med politisk arbeid er å oppnå visse mål, kan det godt 
hende at rettighetsfesting er en bedre måte å realisere politikken på enn om 
folkevalgte skal detaljstyre alle fenomener. Politikernes tilbaketrekning er ikke 
nødvendigvis politikkens tilbaketrekning. Når man binder seg selv til masten, kan 
man oppnå virkeliggjøring av langsiktige preferanser ved at man unngår å gi etter for 
de kortsiktige fristelsene.75 Det er antagelig mer presist å si at politikerne har mistet 
styringen i enkeltsaker: Før hadde man bl.a. folkevalgte nemnder som ga sosialhjelp. 
De lange styringslinjene er fremdeles vedtatt politisk. 
 
Rommet for lokalt handlingsrom vil helt klart endres, særlig når man ikke har fritt 
skatteøre. Men dette er ikke nødvendigvis negativt; konsekvensen kan være at det 
blir mer lokalpolitisk kamp på andre områder. Det kan pekes på bl.a. veisaker, 
utbyggingsspørsmål, idretts- og fritidssaker, kulturbevilgninger, lokaliseringssaker, og 
også problemstillinger som har å gjøre med intern struktur, offentlig ansatte og 
organisatoriske forhold i kommunen.76 
 
Kommunens rolle vil bli annerledes. Siden de får et større ansvar for tjenestelevering 
fremfor å avgjøre oppgavenes omfang og utstrekning, blir de formet mer som 
administrative organer. Dette vil sannsynligvis påvirke struktur og kommandolinjer i 
kommunene. Mer detaljstyring krever kompetanse innenfor lovforståelse og innsikt i 
statlige planer. Dette kan føre til mer ekspertstyring og en mer teknokratisk 
tilnærming til politikken. Enkelte rettighetsreguleringer kan på den annen siden 
innsnevre faglige skjønnsvurderinger, og gi en mer «mekanisk» utdeling av ytelser. 
 
En mer omfattende problemstilling er hvorvidt den økte graden av lovfesting 
medfører at brukere av velferdstjenester forsøker å få mer bistand eller hjelp 
gjennom andre kanaler enn de politiske. Det er fullt tenkelig at mer 
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rettighetslovgivning vil føre til at forskjellige grupper foretrekker å bruke advokater 
eller å gå rettens vei for å få gjennomslag for sine ønsker. Istedenfor å klage til 
politikere når man får avslag eller for dårlige tjenester, bruker man rettslige 
virkemidler for å nå det man ellers anser som politiske mål. Dette kalles å benytte en 
legalstrategi.77 
 
Det er vanskelig å kartlegge hvorvidt stadig flere anlegger en legalstrategi for å nå 
sine mål. Så vidt meg bekjent finnes det ikke noe empirisk materiale som har oversikt 
over omfanget. Men at det skjer, bør det ikke være noe tvil om. Den såkalte «kritisk 
juss-bevegelsen», med oppblomstring av Juss-Buss og JURK (Juridisk rådgivning for 
kvinner), begynte pionerarbeid knyttet til å kjempe for «svake» gruppers rettsstilling 
gjennom jussen for mange tiår siden. Med et stadig mer omfattende lovverk, blir 
muligheten for å finne frem til en bestemmelse som dekker et behov også større.  
 
En del av den norske debatten er sterkt polarisert. Man ser på forholdet mellom 
rettigheter og politikk som et nullsumspill – der man får en styrking av den ene 
dersom den andre svekkes.78 Man bør kanskje heller se på under hvilke betingelser 
rettighetsfesting styrker det politiske demokratiet og i hvilke situasjoner det binder 
folkeflertallet. Rettigheter innebærer i alle fall ingen automatisk svekkelse av 
demokratiet; det er bl.a. slik demokratiske organer har mulighet til å styre på.  
 
 

Nye	maktstrukturer	

Domstolene	
 
Velferdsstaten representerer en meget ambisiøs politisk visjon som stiller særdeles høye 
krav til dem som skal beslutte, gjennomføre og vedlikeholde reformene. […] Spørsmålet 
som umiddelbart melder seg, er om velgere eller politiske eliter makter å overskue 
forvaltningsapparatet som er bygget opp, og om deres forventninger lar seg innfri 
gjennom apparatet som står til disposisjon.79  

 
Når rettigheter angivelig fører til at politikerne får mindre myndighet og påvirkning, må 
man stille seg spørsmålet hvor makten da overføres. Ifølge Maktutredningen skjer 
det en forskyvning ved at «[d]omstolene og andre rettslige organer øker sin 
beslutningskompetanse på bekostning av politikk og forvaltning».80  
 
Rettsorganene får ikke makt bare ved at de avgjør konkrete saker: «Domstolenes 
makt kommer også til uttrykk gjennom det skjønnsmessige innslaget i lovfortolkning 
og lovanvendelse». Siden en del lover har uklart innhold og avveiningsnormer, får 
domstolene innflytelse ved at de skal ta stilling til hvilke hensyn som veier tyngst. Der 
ordlyden er uklar må de foreta presiserende fortolkninger av rettskildematerialet. 
Dommerens samfunnssyn kan da få en avgjørende betydning.81 
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Maktutredningen nyanserer for øvrig bildet om domstolmakt. Bl.a. trekkes det frem at 
andre land har sterkere innslag av domstolskontroll over lovgivningsprosessen. 
Norge har ikke en egen forfatningsdomstol som «godkjenner» lover før de trer i kraft, 
selv om domstolene har prøvelsesrett i konkrete saker. Det er heller ikke tradisjon 
her til lands at dommere skjærer gjennom med sine politiske synspunkter. En radikal 
aktivisme gjennom rettsapparatet er rett og slett ikke vanlig. Ei heller finner man dype 
splittelser i Høyesterett som avdekker aktivisme og politisk uenighet: Rundt 80 
prosent av avgjørelsene skjer enstemmig.82 
 
Man kan tenke seg en litt mer moderat tendens, der avveininger av ulike interesser 
må foretas av domstolene i en slik grad at retten «politiseres»: domstolene foretar 
vurderinger som ellers er av politisk art. Men et slikt syn forutsetter at rettens skjønn 
er helt «fritt», noe det sjelden er. Også avveininger styres av rettslige normer, der 
noen momenter kan veie mer enn andre. Ekspertgjennomganger av sentrale dommer 
innenfor velferdsretten viser også at det ikke er mulig å spore avgjørelser som i 
særlig grad er av «politisk art».83 
 
Det er ikke til å se bort fra at domstolene har rimelig stor innflytelse og 
beslutningsmyndighet. Men spørsmålet er: i forhold til hvem? Og hvor mye i forhold til 
domstolenes makt i tidligere tider? La oss starte med det siste spørsmålet. Den høyst 
konservative Høyesterettsdommer Skattebøl uttalte i første halvdel av 1900-tallet at 
«Aldri har Høyesterett latt seg tvinge av en lov til å avsi en dom den selv fant 
urettferdig». Dette er neppe representativt for dagens rettssystem.  
 
Tidligere var domstolene sett på som en motmakt til et politisk system der makt var 
konsentrert. Domstolmakten fikk og får innflytelse ved at den binder den statlige 
maktutøvelsen i henhold til gjeldende rett. Etter innføringen av parlamentarismen var 
det ikke lenger et like stort behov for kontroll og «opposisjon» overfor Stortinget. Man 
kan derfor med god grunn hevde at det er tiden før 1884 som virkelig var 
domstolenes gullalder.84 I dag kan man se tendenser til at domstolene også tilpasser 
seg politiske ønsker og krav, og trendene i tiden. Ikke minst kan det også hende at 
de vektlegger statens styringsfunksjon og oppfatninger i konkrete saker.85 
 
At domstolene har en rettsskapende rolle, må ikke nødvendigvis innebære et 
overgrep i folkestyret eller en trussel mot demokratiske avgjørelser. Tvert imot har 
det lenge vært akseptert at norsk rett er et dynamisk fenomen der domstolene har en 
viss rolle. I den nye prosessloven for sivile saker, tvisteloven, sier man nå eksplisitt i 
§ 1-1 (1) at retten skal sørge for å tilfredsstille «samfunnets behov for å få […] avklart 
rettsreglene». Denne virksomheten er ikke «politisk», i den forstand at Høyesterett 
overskrider forfatningsmessige grenser og legale skranker; den skjer innenfor 
oppgavene grunnlov og formelle lover tillegger domstolsapparatet.86 
 
La oss likevel, for tankeeksperimentets skyld, anta at domstolene utgjør et korrektiv 
til politikernes avgjørelser. Hvis de skal få mer makt som følge av rettighetsfesting, 
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må dette skje gjennom at de får flere saker som avgjøres – på bekostning av antall 
saker som avgjøres av politikerne og deres organer. Vi kan se på Høyesteretts 
avgjørelsesmønster for å se hvordan utviklingen er.87  

 
 
Som man kan se, har antall sivile saker vært ganske stabilt, og under 100 per år 
siden 1970-tallet. Tendensen er den samme i de underliggende rettsinstanser. Fra 
1950-tallet og frem til i dag, har antallet sivile saker ligget på mellom 10 000 og 
15 000 per år for by- og herredsrettene (dagens tingretter). Lagmannsrettene har hatt 
mellom 1100 og 1800 sivile saker i året. Andelen domsavsigelser har i begge disse 
instansene vært på omtrent 2/3 i disse sakene.88  
 
Innenfor de sivile sakene, er det heller ikke de rettsområder som dreier seg om 
rettskrav på velferdstjenester som dominerer. Skattesaker har i de siste tiårene 
dominert når det kommer til sivile saker. Tar man utgangspunkt i et år som 2002, vil 
man se at skattesakene er flest, med familie/arv på annen plass, og med 
forvaltningsrett på tredje.89 Selv i domstolene er mange saker i stor grad avgjort av 
andre enn fagdommere. Forliksrådene har titusener av saker, og er styrt av lekfolk. I 
saker som angår en del velferdstjenester, er dessuten sakkyndige engasjert som 
meddommere, bl.a. i avgjørelser som angår skolesaker. 
 
En annen vinkling på domstolenes rolle i rettsliggjøringen, er at man ikke behandler 
så mange flere saker, men er mer selektiv i hvor mye man involverer seg. Det er 
grenser for hvor mange forhold som kan behandles, og da må man sile. Etter den 
gamle tvistemålsloven § 373 nr. 4 ble domstolene gitt en temmelig skjønnsmessig 
adgang til å avvise anke. I 1959 hadde Høyesteretts kjæremålsutvalg en 
nektelsesprosent på ca. 44. I 2005 var nektelsesprosenten kommet opp på ca. 78.90 
 
Vi kan snu litt på argumentet om domstolmakt, og hevde at det ikke er 
domstolsapparatet som har fått innflytelse innenfor velferdssystemet, men 
juristprofesjonen – som de fremste autoriteter innen lovbeherskelse. Men heller ikke 
dette ser ut til å holde stikk. De aller fleste juridiske tjenesteytelser skjer innenfor 
forretningsjuss, med hele 53 prosent av omsetningen.91 Svært lite foregår på 
området velferdsytelser. Den juridiske profesjon er altså ikke tungt involvert i de 
offentlige velferdsytelsene. 
 
Juristenes dominans innenfor det offentlige statsapparatet er for øvrig på tilbaketog. 
På begynnelsen av 1900-tallet var det nødvendig med jurister som kunne lage en 
god systematikk og hadde forståelse for regulering av samfunnet. I dag ser det ut til å 
                                                       
87 Andenæs (1985) og (2006), Statistisk Sentralbyrå. Nettlenke http://www.ssb.no/nav_statres/ [Sitert 10.juni 
2011] og Høyesterett. 
88 Andenæs (2006) side 594 
89 Andenæs (2006) side 596 
90 Aasland (2006) side 389 
91 Statistikk Sentralbyrå. Nettlenke: http://www.ssb.no/ftot/tab‐2010‐11‐11‐01.html [Sitert 10.mars 2011] 
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være rimelig bred enighet i teorien om at det er andre grupper som er kommet inn i 
departementer og direktorater, for eksempel statsvitere, samfunnsøkonomer og 
sosiologer.92 
 
Kan man så se en ekspansjon innenfor andre «særdomstoler»? Dette er det 
vanskelig å svare på, og så vidt meg bekjent finnes det ikke særlig forskning rundt 
dette. Man kan imidlertid se på antall avgjørelser i for eksempel Trygderetten. Dette 
tallet har variert stort. Årsmeldingene viser at Trygderetten avgjorde rundt 2400 saker 
i 1986, og at tallet økte jevnt og trutt til cirka 5800 saker i 2001. Etter dette året har 
det vært en jevn nedgang; i 2009 var tallet på avgjorte saker nede i litt over 2400 
saker. 
 

Byråkratiet	–	maktanalytikernes	blinde	flekk?	
Man kan hevde at det oppstår en demokratisk utfordring dersom tolkningsmakt og 
vurderinger overlates til instanser som ikke står ansvarlige for folket og kan kastes i 
valg. Samtidig er det merkelig dersom man mener at dette kun oppstår i 
rettsapparatet. Ser man på hvem som tar flest avgjørelser vedrørende tildeling av 
velferdsytelser, skjer ikke dette av domstolene. Det er offentlig sektor – statlig og 
kommunal forvaltning – som fatter flest vedtak som gjelder velferdstjenestene. Like 
fullt er de offentlig ansatte skjermet mot velgernes dom, i alle fall i en direkte form. 
 
Ser man på hvor mange som er involvert i prosessene rundt tildeling av 
velferdstjenester, er det også tydelig at domstolene har en beskjeden oppgave 
sammenliknet med offentlig forvaltning ellers. I dag har vi rundt 750 dommere i 
rettsapparatet, mens for eksempel NAV har omtrent 12 500 årsverk i sin tjeneste.93 
Domstolene er som kjent den siste instans dersom andre klagemuligheter ikke gir det 
resultat man ønsker, og de spiller normalt bare en marginal rolle i implementeringen 
av lovene.94 
 
Svært få saker ankes videre fra det alminnelige tjenesteapparatet. I 2005 var det 
bare tre prosent av søknadene om sosialhjelp som ble klaget på. Den administrative 
klagebehandlingen ga medhold til kommunen i 80 prosent av sakene. Trygderetten 
behandlet 1281 ankesaker om uførepensjon i 2006. Dette er lite, sammenlignet med 
de 20 259 som fikk innvilget sin søknad. I rundt 75 prosent av ankene stadfestes 
trygdeetatens vedtak.95  
 
I 2009 brukte vi rundt 22 milliarder kroner på byråkrati i form av administrasjon, opp 
seks milliarder fra 2005.96 Hvis man sammenligner med bemanningen i 
rettssystemet, er det beregnet at Norge har 50 ganger flere høyere saksbehandlere i 
offentlig sektor og 100 ganger flere høyere og lavere saksbehandlere enn det er 

                                                       
92 Mathiesen (2005) sidene 158‐159 
93 Antall NAV‐ansatte, se Statistisk Sentralbyrå. Nettlenke: http://www.ssb.no/nav_statres/ [Sitert 
19.september 2011] Antall dommere. Nettlenke: http://www.ssb.no/emner/03/05/domstol_statres/ [Sitert 
10.mars 2011] 
94 Lundeberg (2005) side 43 
95 Hatland (2007) side 216 
96 VG 6.november 2010. Nettlenke: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10034741 [Sitert 
19.september 2011] 
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dommere i landet.97 Det er vanskelig å hevde at rettsapparatet er en betydelig faktor 
når det avgjøres hvordan velferdstjenester utøves og tildeles i henhold til regelverket.  
 
Innenfor statsvitenskapelig public choice-teori er det etter hvert blitt vanlig å peke på 
at offentlig sektor også har en «egeninteresse». Ofte overproduserer byråkratiet 
tjenester, eller man har et overforbruk, for å sørge for en opprettholdelse eller vekst i 
sine budsjetter neste år.98 Sektoren får en selvbekreftende eksistensform, og kan 
definere nye oppgaver som oppfattes som absolutt nødvendige. Etater som opprettes 
fjernes sjelden når de har utført sine oppgaver. Manglende konkurranse og kontroll, 
samt skiftende politisk flertall, gjør at man ikke ser behov i sammenheng. 
 
Det er underlig at enkelte ikke ser hva slags makt byråkratiet har, med den store 
mengden avgjørelser og vurderinger av enkeltsaker.  Kanskje skyldes dette at man 
ser på domstoler som en motmakt, mens byråkratiet er noe som har fått delegert 
makt av politikerne og som handler på politikernes vegne.99 Byråkratiet oppfattes 
som politikernes forlengede arm, et nødvendig ledd for å virkeliggjøre politikernes 
befalinger. Enkelte skjønner ikke det opplagte faktum at man overfører makt til dem 
man delegerer til – som byråkratiet.100 
 
Kanskje er det også slik at politikerrollen endrer seg i kjølvannet av den offentlige 
sektors ekspansjon. Man går vekk fra en ombudsrolle og over til en posisjon som 
systemets «eier» - og muligens også systemets forsvarer. Det er politiske vedtak og 
ønsker som ligger bak når byråkratiet eser ut. Dermed kan det hende at politikerne 
ser på seg selv som ansvarlige for drift og produksjon av apparatet. Det er mulig at 
dette medfører at man ikke i tilstrekkelig grad stiller noen til ansvar dersom noe går 
galt. 
 
Det kan virke som om byråkratiet ikke får noen form for innflytelse når man har 
rettskrav på et velferdsgode. Dette er en sannhet med visse modifikasjoner. I 
prinsippet dreier seg om et «rettsanvendelsesskjønn», der den enkelte 
saksbehandler kun skal tolke loven og kartlegge fakta, og så finne ut om lovens 
bestemmelser får anvendelse på forholdet. I praksis kan man derimot ha ulik 
oppfatning av rettskildenes innhold, og det kan være et visst skjønn også når man 
skal vurdere sakens fakta. Dermed vil det likevel være forskjellige momenter og en 
viss uensartet praksis i saksbehandlingen. 
 
Undersøkelser av rettsanvendelsen i offentlige organer, viser at de er veldig opptatt 
av rutinemessige avgjørelser basert på tidligere beslutninger. Ofte tar man også 
hensyn til annet enn det rent juridiske, for eksempel tekniske, medisinske eller 
sosiale hensyn.101 Dermed er det ikke sikkert de rent juridiske idealer blir avgjørende, 
men andre momenter den enkelte byråkrat finner formålstjenelig. Det ser videre ut til 
at det praktiseres en litt særegen metode, der en av de fremste rettskildene er 
rundskriv fra overordnede organer.102  
 

                                                       
97 Stubberud (2005) side 141 
98 Lepage sidene 96‐106, Stubberud (2005) side 141, og Doksheim og Kjøllesdal (2009) sidene 103‐112 
99 Stubberud (2005) sidene 142‐147 og Boe (2007) side 86 
100 Fimreite (2003) side 350 
101 Eckhoff (2001) sidene 225‐227 
102 Eckhoff (2001) side 228 
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Denne problemstillingen ble berørt av Maktutredningens leder, Øyvind Østerud, i en 
artikkel: Flere rettigheter innebærer ofte flere rettskilder, noe som dermed gir større 
spillerom for kreative tolkninger og valgfrihet med hensyn til hvilke man vil legge vekt 
på.103 Dette er imidlertid noe upresist, siden juridisk rettsanvendelse skal bygge på 
rettskildelæren. Kontrollen om dette er imidlertid ikke særlig stor i offentlig sektor. 
Mange kommuner har ikke egen jurist som kan kvalitetssjekke om 
forvaltningsapparatet ellers følger anerkjente normer for juridisk metode. 
 
Et interessant poeng er at Øyvind Østerud før maktutredningen påpekte i en annen 
tekst at «den omfattende bruken av fullmakts- og rammelover gir snarere makt til 
forvaltningen enn til domstolene».104 Dette resonnementet ser ikke ut til å ha overlevd 
den senere prosessen i maktanalysen. I sluttboka Makten og demokratiet fra 
Maktutredningen, ser vi på den annen side en litt mer nyansert analyse enn den 
sluttrapporten viser: «Forvaltningspolitiske reformer har ført til at det administrative 
handlingsrom er blitt utvidet på bekostning av politisk ledelse»,105 og «byråkratiske 
egeninteresser [kan] blokkere for reformer som er til fordel for hensyn som byråkratiet 
skal tjene».106 
 
Slik sett kan domstolskontroll faktisk bidra til å styrke demokratiske avgjørelser, ved 
at byråkratiets beslutninger gås etter i sømmene for å finne ut om de holder seg 
innenfor rammene lovgiver har lagt frem. Domstolskontroll er dermed et virkemiddel 
for å styrke politikernes vilje, siden det bidrar til gjennomføringen av lovverket og ikke 
setter seg opp mot de politiske vedtak som ligger bak. Man undersøker forvaltningen 
slik at den ikke tar seg til rette i strid med Stortingets vedtak.107   
 
 

Rettighetsfesting	som	individets	triumf	
 
Det sosiale sikkerhetsnettet som garanteres av det offentlige utvides videre til å omfatte 
stadig flere av velferdsstatens tjenester. Men den økende rettighetsfestingen kan også 
ses som en følge av at de offentlige institusjonene ikke godt nok makter å ivareta 
brukernes interesser. Rettighetslovgivningen brukes for å styrke brukernes posisjon i 
forhold til forvaltingen. Offentlige etater skal tvinges til å jobbe på brukernes premisser. 
Rettighetsfesting betyr økt brukermakt.»108 

 
Velferdsstaten var lenge sett på som et stort kollektivt prosjekt. Etterkrigstidens 
oppbygging av et offentlig apparat for borgernes ve og vel skulle gi felles trygghet og 
lik behandling uansett hvilken sosial klasse man tilhørte. Men velferdsstaten har også 
en individualistisk side, ved å fjerne eller redusere avhengighetsforhold til familien, 
arbeidsgiver og lignende.  
 

                                                       
103 Østerud (2006) side 620 
104 Østerud (2000) side 147 
105 Østerud, Engelstad og Selle (2003) side 96 
106 Østerud, Engelstad og Selle (2003) side 98 
107 Boe (2007) side 87 
108 NOU 2004: 13 side 120 
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Rettighetslovgivningen er utformet med tanke på at man som individ har krav på 
visse goder fra det offentlige. Denne orienteringen er ikke bare skjedd som følge av 
hva politikerne på egenhånd har kommet frem til skal vedtas i lovs form. Sosiologen 
Anthony Giddens har pekt på at dette også skyldes en generell samfunnsutvikling, 
med mer målfokuserte velferdsforbrukere, som har fått kunnskap og bevissthet 
gjennom en omfattende utdanningsrevolusjon. Man stiller rett og slett større krav til 
kvalitet, tilgang og valgfrihet enn før.109 
 
Selv om enkelte hevder at domstolene har fått mer innflytelse i kjølvannet av den 
omfattende rettighetslovgivningen, kan man også argumentere for et annet utfall: 
Dersom man ikke gir velferdsgoder et tydelig rettighetspreg vil fort den med de beste 
advokatene vinne frem. Domstolene har en større skjønnsmargin dersom 
rettstilstanden er uklar. Det er ofte et uttalt ønske om å hjelpe svake og 
vanskeligstilte som er den fremste motivasjonen når man lovfester velferdsgoder, 
som for eksempel rett til spesialundervisning.  
 
Gjennom rettighetsfesting kan man få et bedre vern mot nedprioritering av svake 
gruppers behov eller urealistiske effektivitetskrav.110 Dersom retningslinjene er 
sprikende, vil man lett tape mot byråkratiet i en strid, noe som har fått en 
rettsteoretiker til å påpeke at «kanskje er [lov]teksten den svake parts beste vern».111 
I en artikkel om rettighetsveksten, understrekes det at «[s]amlet sett kan vi si at 
rettighetstildeling handler om utjevning av makt […] Rettslige krav på velferdsytelser 
gir svakstilte grupper, men ikke bare dem, større mulighet til å styre sine liv».112  
 
Rettighetsfesting er nemlig er et styringsmiddel som er stabilt, tydelig og vanskelig å 
endre. Beskyttelsen mot kortsiktige svingninger kan derfor bli bedre.113 Dermed kan 
man også sørge for at det blir større tillit mellom brukere og tjenesteleverandørene, 
siden man sikrer forutsigbarhet og reduserer risikoen for forskjellsbehandling eller 
vilkårlighet.114  
 
Man kan dessuten få et bedre «ris bak speilet», ved at brudd på lovfestede 
rettigheter kan utløse erstatningssøksmål eller medføre store saksomkostninger. Av 
den grunn kan det bli en større bevissthet om tjenesteytelsene, siden konsekvensene 
fort kan bli kostbare. Saksbehandlere som er beskyttet bak en anonym offentlig etat, 
får vanligvis slippe represalier når saker ellers avgjøres på skjønnsmessig grunnlag, 
uten etterfølgende sanksjoner. 
 
Tidligere i denne rapporten nevnes det at enkelte vurderer rettighetsfesting som en 
slags politisk abdisering, der politikken er satt i bakgrunnen til fordel for 
rettsapparatet. Men man kan tvert imot se lovfestingen slik at politikken viser seg på 
det kraftigste. Høyesterettsjustitiarius Tore Schei har formulert det elegant:  
 
Politikerne har ønsket å gi slike rettigheter. Når domstolene da avgjør tvister mellom 
enkeltpersoner og det offentlige, sikrer domstolene at den politiske vilje bak de aktuelle 

                                                       
109 NOU 2005: 6 side 198 
110 Feiring (2004) side 581 
111 Bergo (2002) side 1046 
112 Hatland (2007) side 211 
113 Magnussen (2007) side 158 
114 Feiring og Nese (2005) side 10 
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lovregler om å gi individuelle rettigheter, faktisk oppfylles. Dette er ikke noe 
demokratiproblem eller inntrengen fra domstolenes side i politikkens domene – tvert 
om.115 

 
Fra politisk hold setter man gjennom rettighetsverktøyet individenes rettigheter så 
høyt at man er kommet frem til at disse på enkelte områder ikke er gjenstand for 
ytterligere forhandling i budsjettsammenheng. Det kan da dreie seg om mer politikk – 
eller en annen måte å drive politikk på enn tidligere. Ved å si at visse velferdsgoder 
ikke skal ofres i politisk hestehandel, kan man drive med andre former for 
systemslag.  
 
Rettsfilosofen Ronald Dworkin skiller mellom det han ser på som «prinsipper» og 
«policy-vurderinger». Prinsipper er argumenter som knytter seg til ideer om 
rettferdighet og hva som er moralsk rett. Policy-vurderinger dreier seg derimot om 
forhold knyttet til kollektive mål om samfunnsmessig utvikling, for eksempel innenfor 
politikk, økonomi eller sosialt arbeid.116 Prinsippene regulerer mer overordnede 
moralsk-rettslige forpliktelser, for å gi retten integritet og mulighet til å ivareta 
grunnleggende verdier i et samfunn.  
 
Rettigheter kan ifølge Dworkin ses som et utslag av prinsipptenkning. Selv om han i 
første omgang ikke tenkte på offentlige ytelser fra staten, gjelder dette like mye for 
velferdsrettigheter. Rettighetsfesting blir et bolverk mot at politisk spill lett kan endre 
folks rettsposisjoner. Rettigheter er et trumfkort for å verne individet og stagge 
majoriteten, som ikke umiddelbart kan tilsidesettes. Flere andre teoretikere ser på 
rettsliggjøring av goder som et liberalt og individualistisk svar i en stadig mer 
kompleks verden preget av uorden, sosiale og kulturelle forskjeller.117  
 
Flere utredninger har fokusert på at lokaldemokratiets prioriteringer i kommunene er 
truet av stadig sterkere lovfesting av velferdsgoder. Som regel ses dette som et stort 
problem. Det finnes imidlertid offentlige rapporter som slår fast at det er de lokale 
folkevalgtes handlefrihet som er selve problemet. I en offentlig utredning om 
funksjonshemmedes situasjon, blir lokaldemokratiet sett på som en «overordnet 
barriere», og det sies at kommunenes selvstyrerett «kan komme i konflikt med målet 
om å sikre alle likeverdige og gode tjenester».118 
 
Ovenfor nevnes spesialundervisning som et tilfelle av rettighetsfesting for å hjelpe de 
svake. Dette feltet representer faktisk et svært godt eksempel på hvordan 
rettighetslovgivning har medført bedre muligheter til gjennomslag de siste årene. Selv 
om retten til spesialundervisning har eksistert i over 100 år, var det få rettssaker om 
dette før på 1980-tallet. Rettsbevisste elever og foreldre våger nå i større grad å ta 
saken til rettssalen når de mener seg urettmessig behandlet.  
 
Siden slutten av 1990-tallet har det skjedd en enorm vekst i erstatningssøksmål mot 
skolen på grunn av mangelfull opplæring. Bare for rettssaker om forsømmelser av 
elever med lese- og skrivevansker, har to tredjedeler av de i alt 67 rettssakene fra 

                                                       
115 Schei (2011) side 327 
116 Dworkin (1978) sidene 22‐28 
117 Lundeberg (2005) side 32 
118 NOU 2001: 22 side 327 
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1975 og fram til 2001 blitt ført mellom 1995 og 2001.119 Det er antydet at 
rettighetsfestingen også gjør noe med menneskers mentalitet – man får en 
selvoppfatning der man anser seg selv som et handlende, selvstendig individ som 
har mulighet til å endre egen situasjon. 
 
Rettighetstenkningen er blitt et anerkjent språk som brukes for å kommunisere, og 
som er blitt en del av menneskelig praksis. Rettsliggjøring gjør at man forstår seg 
selv og andre personer som rettssubjekter. Dette kan spores tilbake til Kants 
forestilling om enkeltmennesket som et subjekt, som er innehaver av både moralsk 
frihet og privat autonomi.120 Domstolene blir dermed en appellinstans for individet, 
der man kan gjennomtvinge sine krav på bekostning av det politiske maktapparatets 
ønsker og prioriteringer. 
 
 

Statlig	normering	av	det	gode	liv	
 
Normative behov foreligger når en ekspert mener å kunne fastslå at et bestemt tiltak kan 
bedre klientens situasjon […] Å gi folk gratis eller sterkt subsidierte tjenester, er en 
direkte behovsdekning. Den har et normativt preg. Det er de som tilbyr tjenesten som i 
stor utstrekning bestemmer hva som skal anerkjennes som behov, og hvordan de skal 
dekkes.121 

 
Rettighetsfesting kan, som vi så i forrige kapittel, være et middel for å sikre større 
individuell utfoldelse. Slikt sett kan et statlig velferdsgode oppleves som frigjørende. 
Samtidig kommer man ikke bort fra at en slik offentlig autorisering av hva som er 
viktigst, kan bidra til større politisering av hva som må regnes som folks ulike behov. 
Man må erkjenne at når en velferdsytelse, et gode, oppnår status som et rettskrav for 
befolkningen, er dette politikernes måte å fortelle hva mennesker trenger eller 
anerkjennes for i et samfunn. De rangerer på denne måten hva som er sentralt for å 
leve et godt liv.  
 
Michael Walzer har utviklet en teori om fordelingsrettferdighet, der han kritiserer 
oppfatninger om at goder og byrder kan forstås uavhengig av kontekst. Hva som 
regnes som en rettferdig fordeling må forstås i lys av både samfunnets historie og 
kultur. Et godes verdi og betydning vil altså variere med tid og sted. I antikkens 
Hellas var for eksempel helsetjenester lite verdsatt, bl.a. fordi legekunsten hadde 
sine begrensninger. I dag er derimot etterspørselen etter helsetjenester betydelig, og 
det er et sosialt akseptert behov å være frisk og ha god helse.  
 
Walzer spissformulerer sitt syn ved å peke på noe så enkelt som brød: 
 
A single necessary good, and one that is always necessary – food, for example – carries 
different meanings in different places. Bread is the staff of life, the body of Christ, the 
symbol of the Sabbath, the means of hospitality, and so on.122 

                                                       
119 Lundeberg (2005) side 30 
120 Lundeberg (2005) side 32 
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Rettighetsfesting av velferdsgoder vil hovedsakelig omfatte en fordeling av materielle 
goder, i den tro at dette skaper et mer rettferdig samfunn. Rundt 60 prosent av 
utgiftene som utløses av rettighetsfestingen, innebærer pengeutbetalinger. Antagelig 
vil en slik oppfatning av rettferdighet innebære en snever tilnærming til hva det 
innebærer å oppnå rettferdighet. Det er anført at rettferdighet i en moderne kontekst 
også innebærer noe mer enn forholdsvis håndfaste ytelser. Det kan bety for 
eksempel kulturell anerkjennelse og endringer i symbolske mønstre.123  
 
Fra liberalfeministisk hold er det blitt problematisert at sosialdemokratiske strategier 
for kvinnefrigjøring fort kan skape nye avhengighetsforhold. Rettighetene i 
velferdsstaten kan være knyttet til spesielle livssituasjoner eller aktiviteter, og bidrar 
derfor til at man aktivt tilpasser seg systemet for å utløse visse statlige goder. Et godt 
eksempel fra Norge er retten til fødselspenger, som er knyttet til yrkesdeltagelse før 
fødselen. Dermed «tvinges» man inn i et lønnsarbeidsregime for å få en gunstig 
økonomisk posisjon.124 
 
Det er heller ikke utenkelig at statlig rettighetsfesting og utforming av 
velferdssystemet kan bidra til å sementere allerede eksisterende forskjeller i 
samfunnet. Er man ute av arbeidsmarkedet en periode, eksempelvis som 
hjemmeværende, vil man normalt sett ha en dårligere økonomisk situasjon, noe som 
også forsterkes videre i pensjonssystemet.125 Reformer som skulle rette opp sosial 
nød og urett bidrar da til å skape nye problemer. Velferdsstaten fungerer 
«normaliserende» og sørger for å opprettholde etablerte 
stereotypier. 
 
Rettighetskampen er imidlertid også en kamp for anerkjennelse og heving av status. 
Ved at et problem blir anerkjent som et samfunnsproblem, er det en symbolsk 
erkjennelse av at man skal hjelpe og respektere dem som har utfordringer. 
Rettighetsfesting av hjelp til funksjonshemmede har lenge vært sett på som et viktig 
tiltak for at disse skal bli sett på og vurdert som likeverdige samfunnsborgere.126 I en 
utredning om barns rettigheter uttales det at «rettighetsfesting vil gjenspeile 
utviklingen i synet på barnet som eget individ med egne interesser, og med det 
synliggjøre barnets perspektiv»,127 og at «rettighetsfesting [derfor] har en symbolsk 
eller psykologisk viktig funksjon».128 
 
Rettighetsfesting formidler normer på tvers av alle sektorer og meninger i samfunnet. 
Rettsregler blir derfor en sterk reduksjon av den sosiale kompleksitet 
samfunnsmedlemmene forholder seg til. Men lover og materielle ytelser er bare noe 
av det man trenger for å bedre mottakernes stilling. I et moderne, pluralistisk 
samfunn er det mange måter å realisere seg på som ikke faller innenfor rettighetenes 
rammer. Man får ikke automatisk verdighet eller selvrespekt gjennom offentlige 
tildelinger. 
 

                                                       
123 Jacobsen og Gressgård (2002) sidene 209‐210 
124 Holst (2002) side 74 
125 Bitsch (2010) 
126 Hatland (2007) side 210 
127 NOU 2009: 22 side 92 
128 NOU 2009: 22 side 117 
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En omfattende velferdsstat med mange rettigheter kan derfor til en viss grad 
begrense individenes mulighet til å lage egne prioriteringer for hvordan man vil 
realisere livet sitt. Den foreskriver medisinen uten klientens medvirkning. Det er 
vanskelig å finne enkle svar på hvordan man skal unngå en slik standardisering og 
snikpaternalisme, men kanskje ligger noe av svaret i å innføre andre måter å gi 
statlige ytelser på – og i hvordan man rettighetsfester ytelser.  
 
Ved å rettighetsfeste enkelte ytelser, og nedprioritere andre, setter man opp en klar 
verdirangering. Visse verdier gis den høyeste politiske prioritet gjennom tildeling av 
rettigheter. Dette kan bli særdeles tydelig, for eksempel dersom man fjerner retten til 
kontantstøtte, samtidig som man har lovfestet retten til barnehageplass. Dette vil 
gjøre det svært vanskelig (og dyrt) å velge noe annet enn kommunalt barnepass. Da 
blir det klart at sosial ingeniørkunst for å fremme likestilling overkjører valgfrihet 
innenfor barneoppdragelsen.  
 
Enhver form for offentlig støtteordning vil formodentlig ha en eller annen 
incentivvirkning. Det er vanskelig å gi midler uten at ytelsen eller støtten vil ha en 
bakenforliggende preferanse hos lovgiver. Kanskje er løsningen, om man ikke vil 
«styre» folks liv i en bestemt retning å innføre flate ytelser, som ikke påvirkes i særlig 
grad av egenaktivitet? En svensk tankesmie ga for noen år siden ut en rapport som 
fremholdt at man burde støtte opp om prinsippet om heterogen universalisme.129 
Poenget var at man bør utbetale en viss standardstøtte, men overlate til folk å kjøpe 
seg tilleggstjenester. Dermed står den enkelte rimelig fritt med hensyn til hvor mye 
sosial sikkerhet man ønsker å prioritere.130 
 
Likevel vil et sikkerhetsnett med flate ytelser også innebære en form for normering: 
Politikerne vil likevel bestemme hvilke velferdsgoder som skal være en del av det 
offentlige tilbudet. Og er det virkelig så galt dersom man lager et sosialt 
sikkerhetsnett der rettigheter er betinget av en viss adferd?  
 
 

Styring	av	livsvalg	kan	være	akseptabelt	
Rent intuitivt smaker det kanskje av snusfornuft og antiliberale holdninger å mene at 
velferdsgoder skal fremme en bestemt livsførsel. Samtidig er det utenkelig å tro at en 
markedsorientert velferdspolitikk, med private forsikringsselskaper som 
finansieringskilder, vil bety at alle handlinger vil bli akseptert eller alle skader fullt ut 
dekket når man skal bestemme betingelsene for å gi sosiale tjenester. Også et 
regime med private velferdsordninger vil lage normer for folks livsførsel. 
 
Kanskje vil (de økonomiske) incentivene være enda tydeligere i et liberalt 
velferdsmarked. Det er naturlig å anta at forsikringsselskaper vil gå hardt til verks 
med å forebygge skader, hindre forsikringssvindel og lignende. Dersom arbeidsgiver 
helt eller delvis finansierer forsikringspremien, kan dette stimulere frem ordninger der 
                                                       
129 Bergh (2008) 
130 Dette er egentlig ikke en så ytterliggående tanke som det kan se ut til. Eksempelvis ba Arbeiderpartiet i 1907 
om at Stortingets rådgivningsapparat måtte utrede og vurdere en «alminnelig folkepension» til alle innbyggere. 
Dette ble av sosialkomiteen oppfattet som «en ordning med like store pensioner for alle, tilveiebragt gjennem 
beskatningen», se Hatland (1992) side 61. William Beveridge ønsket størst mulig bruk av flate ytelser i 
Storbritannia. 
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man vil ta bedre vare på arbeidstakers helse, muligens også utenfor arbeidstid. Det 
er vanskelig å vite hvordan et slikt regime vil fungere i Norge. Muligens vil det være 
så spesielle forutsetninger – i alle fall i en liten befolkning – at det offentlige vil 
regulere vilkår og tjenester selv med et mer privatisert helsemarked. 
 
Et liberalt utgangspunkt vil likevel være at man i større grad får «privatisert» ansvaret 
for egen livsførsel og at man må ta konsekvensene av egne valg. Dette gjør at man 
selv kan prioritere, og veie ulemper og fordeler opp mot hverandre. I tillegg vil man 
slippe at andre mennesker må bære kostnadene for de uheldige handlinger enkelte 
personer foretar seg. Dette tydeliggjør individets egen rolle. Men det handler også 
om hvordan man fordeler byrder og goder i et velferdssystem. 
 
Grovt sett er det to måter man kan regulere fordeling av goder på i et samfunn der 
ressursene er begrenset. Enten kan man ha rasjonering etter visse kriterier, eller så 
må man bruke prismekanismen gjennom markedet for å styre etterspørselen. 
Gratisgoder uten noen form for begrensning, vil føre til ressursmangel og ødsling av 
offentlige midler. I et samfunn der velferdsytelser gis av staten kan man naturligvis 
bruke egenandeler for å begrense etterspørselen, men det er grenser for hvor mye 
dette kan benyttes og likevel forbli politisk akseptabelt.  
 
Av de ovennevnte grunner kan det være fruktbart å definere hva slags handlinger, 
innenfor en velferdsstat. som ikke bør gi rett til ytelser, på samme måte som et 
forsikringsselskap ville satt begrensninger på utbetalinger dersom man har utvist 
klanderverdig adferd. Det er med det eksisterende lovverket få innstramninger 
dersom man gjør svært ukloke ting, eksempelvis drikker seg full og selvforskyldt 
havner i slåsskamp – og dermed blir skadet og får sykefravær. Dette stimulerer ikke 
til å unngå konflikter, farlige situasjoner eller til å ta vare på egen helse. 
 
Hvor hensynsfulle folk er eller hvor mye subjektiv skyld som foreligger, er noe som er 
tatt hensyn til bl.a. i folketrygdloven § 4-10, der man får forlenget ventetid på 
dagpenger dersom man sier opp jobben uten grunn eller blir avskjediget p.g.a. 
klanderverdig oppførsel. Det kan være gode grunner til å se nærmere på om dette er 
prinsipper som bør gjennomføres i andre deler av velferdsstaten. 
 
Ser man på en annen rettsgren som berører menneskelig velferd og trygghet, nemlig 
forsikringsretten, er det helt vanlig at man legger vekt på hvordan et bestemt resultat 
eller konsekvens er oppstått. I henhold til forsikringsavtaleloven § 4-9 får man hel 
eller delvis bortfall av forsikringsytelsen dersom man selv har fremkalt situasjonen 
som gjør at forsikringsutbetaling kreves. Dette kan man se også i 
skadeerstatningsloven § 5-1, bilansvarsloven § 7 og ekteskapsloven § 89. 
 
Faktisk kan man argumentere for at det er mindre «ille» å ha innstramninger innenfor 
den offentlige velferden enn innenfor forsikringsverdenen. Det er verre å tape 
millioner på en husbrann man selv har forårsaket enn å miste noen tusenlapper for 
kortvarig sykefravær etter alkoholberuselse i helgen. Dette er til en viss grad tatt 
hensyn til i lovgivningen, for eksempel i folketrygdloven § 21-8 andre ledd – der den 
som ikke retter seg etter legens råd etter sykdom, kan få kutt. Dette er kun aktuelt 
etter at sykdom er oppstått, og rammer tilfeller der man gjør noe virkelig tåpelig, som 
å dra på klatretur selv om man har fått en omfattende ryggskade. 
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Det er naturligvis vanskelig å sette grenser. Skal for eksempel overvektige betale 
ekstra forsikringer? Skal den som slår opp en idrettsskade i Birkebeinerrittet selv 
betale for behandlingen? Dette er vanskelige grensetilfeller, men det betyr ikke at 
debatten bør unngås eller at man ikke skal sette grenser. Man kan starte med å 
kreve ekstra ansvar, ytelseskutt og forsikringstegning ved handlinger og situasjoner 
der det er hevet over tvil at man vil løpe en stor risiko for å bli påført eller påføre 
andre skader eller kostnader. Dersom politikere finner det ønskelig med slike 
reguleringer, bør det være mulig å se på de virkelig farefulle aktivitetene eller 
omstendighetene. 
 

Holdninger	og	normer	påvirkes	av	rettighetenes	utforming	
Selv om enkelte velferdsrettigheter helt klart påvirker menneskers valg, er det også 
interessant å vurdere om konsekvensene kan være at menneskers holdninger 
endres. En kjent motforestilling overfor rettighetsfesting av flere goder, fra den 
kulturkonservative høyresiden, er at rettigheter kan bidra til en mentalitet der man 
mener seg berettiget til å kreve mer fra staten – og dermed svekke ansvarsfølelse og 
sosiale normer.  
 
Alan Wolfe var fascinert over de skandinaviske landenes suksess og hva denne 
skyldtes, og ikke minst hva slags rolle velferdsstaten spiller for samfunnet. Han 
formulerte en interessant problemstilling: «The problem is whether this success 
comes at the cost of weakening social and moral ties in civil society, especially in 
families and communities».131 Hans funn var at det finnes forskning som kan tyde på 
at en omfattende velferdsstat svekker det personlige ansvar og tradisjonelle 
familiestrukturer, men at det er vanskelig å vite om dette skyldes omfanget eller 
rettighetsfesting av velferdsgoder. 
 
Andre undersøkelser fra bl.a. forskeren Wim van Oorschot viser at man kan finne 
mindre solidaritetsfølelse med trengende i europeiske land der velferdsutgiftene er 
store: «informal solidarity is lower among people who live in countries that spend 
more on social protection».132 Hans forskning bekrefter til en viss grad «the crowding 
out hypothesis», som går ut på at folk tar mindre ansvar overfor andre når det 
offentlige griper inn, ved at stat og kommune fortrenger privat initiativ. Annen 
forskning fra van Oorschot er mer skeptisk til gyldigheten av denne hypotesen på 
andre områder. Det er tvilsomt om velferdsstaten svekker sosial kapital, særlig tillit, i 
samfunnet, men han finner «evidence for a crowding out effect in case of people’s 
trustworthiness».133  
 
Også i van Oorschots forskning er det vanskelig å vite om det er velferdsgodenes 
omfang og sjenerøsitet eller rettighetsfestingen som eventuelt gjør at man tar mindre 
ansvar selv. Og det er ikke sikkert at det er rettigheter som er problemet, men måten 
rettighetene er utformet på – og at manglende vilje til å stille opp eller stå på egne 
bein kan kompenseres ved å ha rettigheter som kun utløses etter at man har oppfylt 

                                                       
131 Wolfe (1989) side 133  
132 van Oorschot, Arts og Halman (2005) side 33  
133 Van Oorschot og Arts (2005) side 5 
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strenge kriterier eller motarbeider passivitet.134 Dette kan gjøres ved å ha mer bruk 
av bl.a. arbeidstrening for uføretrygdede. 
 
En gjennomgang av stortingsmeldinger fra ulike regjeringer viser at forskjellene 
mellom partiene er små når det kommer til innretning av de offentlige ytelsene. 
Innenfor våre velferdsgoder er det mulig å finne visse forskjeller i synet på bl.a. 
selektive virkemidler, hvor målrettet hjelpen skal være og hvor store lokale forskjeller 
det bør være. Likevel er det universalismen som understrekes sterkest.135 Selv om 
man kan finne sterkere fokus på økonomiske incentiver i regjeringer med Høyre 
involvert, står arbeidslinjen sterkt i alle partier.136 
 
I sammenligninger av ulike regjeringskonstellasjoner kan man se at «det [har] vært 
stor grad av politisk enighet i Stortinget om de store velferdspolitiske reformene, og i 
meldingene er det ikke umiddelbart lett å spore ideologiske begrunnelser for de 
velferdspolitiske grepene som presenteres.»137 
 
De norske velferdsrettighetene kjennetegnes imidlertid ved at de er svært 
individfokuserte. I liten grad går de for eksempel til lokalsamfunn eller familier. Dette 
er gjort bevisst, bl.a. for å gjøre ulike grupper «mindre avhengige av markedet og 
familien».138 Selv om en del rettigheter har en slik innretning at mennesker «formes», 
er dette svært ofte i retning av at man skal frigjøres fra en rekke institusjoner. Kvinner 
skal stimuleres til å være i arbeidslivet og bli økonomisk uavhengig av mannen; 
retten til studielån skal gjøre studenter uavhengige av familien. 
 
Rune Slagstad har treffende konstatert at den norske velferdsstaten har utviklet seg 
til å bli «en eiendommelig blanding av liberalisme og sosialisme». Denne 
beskrivelsen passer også godt til å betegne rettighetsfesting av velferdsgoder – «en 
form for universalisme – like rettigheter for alle samfunnsborgere innen en nasjon – 
realisert via et kollektivistisk arrangement som skulle fremme individuell 
uavhengighet».139 
 
Det noe motsetningsfylte begrepsparet kollektivistisk individualisme er foreslått brukt 
av FAFO-forskere. Disse har prøvd å oppsummere en tilstand der man forener 
nordmenns egenrådighet med den sterke oppslutningen rundt felles, offentlige 
ordninger. Kollektivistisk individualisme er et politisk syn som baserer seg på at 
«bevisst etablering av politiske fellesordninger og overlagt kollektiv handling på en og 
samme tid kan fremme individuell frihet, sosial likhet, samfunnsmessig samhold 
[…]».140 
 
To svenske historikere påpeker det smått paradoksale i at statene i Norden brukes 
aktivt for å skape individualisme - «statist individualism». Omfattende velferdsstater 
med enorme rettighetskataloger «has made the Nordic countries into the least family-

                                                       
134 Hatland (2007) side 212 
135 Hansen og Grønningsæter (2010) side 22 
136 Hansen og Grønningsæter (2010) side 39 
137 Hansen og Grønningsæter (2010) side 39 
138 Hatland (2007) side 219 
139 Slagstad (2001b) side 245 
140 Hippe og Hernes (2007) side 321 
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dependent and most individualized societies on the face of the earth».141 Den 
nordiske befolkningen preges av rasjonalitet og sekulære verdier, som 
selvrealisering. Igjen understrekes det at et sentralt formål med reglene har vært å 
fjerne alle former for undertrykkelse. Målet har vært: 
 
«[…] to liberate the individual citizen from all forms of subordination and dependency 
within the family and in civil society: the poor from charity, the workers from their 
employers, wives from their husbands, children from parents – and vice versa when the 
parents become elderly».142 

 
Noe lignende er også påpekt av historikeren Francis Sejersted: Velferdsstaten 
medfører at man tilhører et kollektiv, men på samme tid har det vært «velferdsstatens 
ambisjon å sørge for den enkeltes økonomiske og sosiale uavhengighet av de 
sosiale kollektiver».143 
 
Selv om det er komplisert å finne sammenheng mellom rettigheter og svekkelse av 
det personlige ansvar og solidaritet, er det likevel gode grunner til å anta at 
rettigheter til velferdsgoder i det minste kan styrke folks holdninger til at man har krav 
på noe fra staten. Dermed trenger enkeltmennesker ikke gjøre så mye selv. En 
undersøkelse av syv europeiske land, viser at Norge kommer svakest ut når det 
gjelder befolkningens vilje til selv å yte omsorg til de eldre.144  
 
På spørsmålet om man er villig til å la de eldre bo hos seg når man blir gammel, 
svarer bare 13 prosent av nordmenn positivt. Tallene for Frankrike og Tyskland er tre 
ganger høyere, og enda høyere i østeuropeiske land. Dette kan skyldes bl.a. svakere 
ansvarsnormer og aldersforskjellene i Norge. Statens økonomiske politikk og 
økonomiske styrke påvirker også hva slags behov man mener kan dekkes gjennom 
det offentlige. 
 
Hvorvidt man synes at disse resultatene er politisk akseptable, avhenger i stor grad 
av ideologisk ståsted. De kan også leses ulikt ut fra hvilke «briller» man bruker: Gir 
rettighetsfesting frihet uten ansvar og uansvarlighet betalt av fellesskapet, eller 
individuell frigjøring med et viktig sosialt sikkerhetsnett? Interessant er det i alle fall at 
den sosialdemokratiske staten med omfattende velferdsordninger ikke ser ut til å 
skape mer solidaritet mellom individer og generasjoner enn andre samfunnsformer. 
  

                                                       
141 Berggren og Trägårdh (2011) Side 15  
142 Berggren og Trägårdh (2011) Side 14 
143 Sejersted (2005) side 409 
144 Statistisk Sentralbyrå. Nettlenke: http://www.ssb.no/ssp/utg/200901/20/ [Sitert 19.september 2011] 
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Avsluttende	kommentarer	

Som vi har sett i denne rapporten, er rettighetsfesting av sosiale ytelser et politisk 
fenomen som spriker i alle retninger. Det er antagelig lettere å konstatere hva som 
ikke skjer ved lovfestingen av velferdsgoder enn hva konsekvensene er. Eksempelvis 
viser gjennomgangen ovenfor at det er liten grunn til å tro at domstolene får særlig 
større innflytelse gjennom lovreguleringen; ei heller kan man med enkelhet slå fast at 
demokratiet forvitrer med disse endringene.  

Innføring av rettskrav på velferdsgoder er som nevnt et sammensatt tema. Det er 
egnet til å styrke individenes stilling, samtidig som det kan gi forvaltningen større 
spillerom og definisjonsmakt. Politikerne i visse sektorer mister innflytelse, men 
rettigheter er også et middel for å realisere de folkevalgtes målsetninger. Og 
rettsliggjøring av velferdsytelser er et fenomen som støttes stort sett enstemmig i 
Stortinget, på tvers av ideologier og partipolitiske skiller. 
 
Det er ingen tvil om at det er liten forskjell mellom de ulike politiske partiene når det 
gjelder velferdsstaten i Norge. Under et debattmøte fastslo professor Stein Kuhnle at 
velferdsstaten «er ikke en skandinavisk eller sosialdemokratisk oppfinnelse […] Ingen 
partier eller politiske bevegelser alene har foreldreretten til velferdsstaten enn si 
eiendomsretten til dens idé eller idégrunnlag».145 Bevilgningene til velferdstiltak øker 
uansett hvem som sitter i regjering.146 Denne enigheten synes vel så godt innenfor 
rettighetsfesting av velferdsytelser, og bevilgningsnivået er en naturlig konsekvens av 
rettighetsregulering som binder ytelsene over statsbudsjettet. 

En oversikt over en rekke rettighetslovvedtak de siste 30 årene, indikerer at 
rettighetsfesting på mange måter er en tverrpolitisk målsetting:  

År   Rettighet  Hjemmel  Hvilke partier var mot 

1982  Rett til nødvendig helsehjelp  Kommunehelsetjenesteloven § 2‐1 (1)  FrP 

1988  Rett til ferie (i 25 virkedager)  Ferieloven § 2 (1), jf. § 5  Høyre og FrP 

1991  Rett til sosiale tjenester  Sosialtjenesteloven § 4‐3  Ingen 

1993  Rett til AFP for offentlige 
tjenestemenn

147 
Lov om AFP for offentlige tjenestemenn § 2 (1)  Høyre og FrP 

1993  Rett til videregående 
utdanning 

Lov om videregående opplæring § 8 (1)  Høyre og FrP 

1994  Rett til AFP for personer med 
medlemskap i Pensjonsordning 
for apotekvirksomhet 

Lov om AFP for apotekvirksomhet § 2  Høyre og FrP 

1994  Rett til smittevernhjelp  Smittevernloven § 6‐1 (1)  Ingen 

1998  Rett til kontantstøtte  Kontantstøtteloven § 2 (1)  Ap og SV 

1998  Rett til grunnskole og 
videregående opplæring 

Opplæringslova §§ 2‐1 (1) og 3‐1 (1)  Ingen 

                                                       
145 Civitas frokostmøte, Café Christiania, 09.03.11. 
146 Vinje (2009) 
147 AFP betyr «avtalefestet	pensjon»,	og	gir	rett	til	å	gå	av	tidligere	med	pensjon	enn	ordinær	pensjonsalder.	
Disse	ordningene	er	i	en	litt	spesiell	mellomstilling,	siden	det	skjer	i	krysningspunktet	mellom	private	
avtaler	og	offentlig	engasjement.	De	passer	likevel	inn	i	oversikten	siden	det	er	en	lovfestet	rett	med	
betydelig	offentlig	administrering. 
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1999  Rett til diverse helsetjenester 
gjennom ny 
pasientrettighetslov 

148  Ingen 

2004  Rett til bistand for å få eller 
beholde arbeid 

Arbeids‐ og velferdsforvaltningsloven § 14a  Ingen 

2008  Rett til barnehageplass  Barnehageloven § 12 (1) og (2)  Ingen 

2008  Rett til frukt og grønt i skolen  Opplæringslova § 13‐5 og privatskoleloven § 7‐
1c 

Høyre, KrF, V og FrP 

 
Selv om enkelte partier har stemt imot å gi rettskrav på et velferdsgode, har de 
samme partiene akseptert lovendringen få år etterpå og gått inn for rettskrav på 
andre goder. Og så godt som alle norske partier vil ha ytterligere rettighetsfesting av 
nye velferdstjenester: Høyre vil gi rett til brukerstyrt personlig assistanse; 
Fremskrittspartiet vil lovfeste rett til sykehjemsplass; Venstre vil gi rett til offentlig 
tannhelsebehandling; SV vil rettighetsfeste seksuelt misbrukte menns rett til 
støttesentre; KrF vil lovfeste rett til lindrende hjelp ved livets slutt. 

Boken Hamskifte – den norske modellen i endring, som er utgitt av FAFO, påpeker at 
«[u]like regjeringer har nærmest tatt del i et kappløp om å bygge ut den offentlige 
velferden og bekjempe fattigdom og ulikhet.»149 Sterkere rettighetsfesting av 
velferdsytelser, vekk fra selektiv støtte og annen form for behovsprøving, er heller 
ikke noe som har blitt kjempet frem med sosialdemokratiet som de fremste 
forkjemperne. Aksel Hatland skriver i sin bok om behovsprøving at alle partier har 
støttet opp under prosessen der man går bort fra behovsprøving og over på sterkere 
lovfesting og universalisme:  

I	det	materialet	jeg	har	gjennomgått	om	trygdepolitikken,	finner	jeg	liten	støtte	for	å	
hevde	at	den	sosialdemokratiske	bevegelsen	hadde	noen	felles	og	langsiktig	idé	om	
å	fjerne	behovsprøvingen	av	trygdene,	og	heller	ikke	for	at	de	alltid	var	fortroppen	i	
å	kjempe	for	dette	prinsippet	i	den	praktiske	reformpolitikken.150	
 

Kanskje har den tverrpolitiske enigheten om rettighetsfesting av velferdsgodene gjort 
at man ikke har vært kritisk til hvordan dette skal gjennomføres eller hva som må til 
for at lovreguleringen skal virke. Ser man på resultatene av rettighetsfestingen, er det 
ikke gitt at alle problemer løses så snart et gode nedfelles som en rettighet i lovs 
form. Man trenger virkemidler og et tydelig regelverk for at gode ønsker skal 
realiseres. 
 
Og selv om rettighetsbruk i velferdssektoren har klare utfordringer når det kommer til 
realisering av målsettingene, må man alltid sette denne formen for virkemiddel opp 
mot andre måter å fordele goder på når man vurderer hva man skal gjøre for å 
gjennomføre politiske mål. Det er nemlig ikke gitt at andre fordelingsformer er 
realistiske å gjennomføre eller politisk ønskelige. Det ligger utenfor denne tekstens 

                                                       
148 I pasientrettighetsloven av 1999 ble en rekke rettigheter lovfestet, bl.a. rett til fritt sykehusvalg. Men det 
mest interessante er at alle partier var enige om sluttproduktet. FrP og Høyre ville for øvrig fjerne forbeholdene 
om ressursbruk i rett til spesialhelsetjenester, slik at denne fikk et tydeligere rettighetspreg. 
149 Hippe og Hernes (2007) side 343 
150 Hatland (1992) side 97 
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mandat å gi noen utfyllende analyse av alternativene, men jeg vil kort nevne hva man 
kan bruke istedenfor rettighetsregulering.151 
 
Det opplagte alternativ, er å innføre mer kommunalt selvstyre. Dette kan imidlertid 
fort komme i konflikt med ønskene om likebehandling og mulighet til å prioritere fra 
stortingshold. En annen mulighet er å sette opp målsettinger for velferdssektorene, 
og så la tjenesteapparatet finne ut dette selv – med innrapportering og visse 
prosessuelle regler. Men en slik ordning vil fort ha mindre forutsigbare spilleregler for 
brukerne.  
 
Fagstyring er et annet virkemiddel, der profesjonene og byråkratiet selv kan prioritere 
hva som bør gis forrang og støtte, ut fra mer skjønnsbaserte vurderinger. Dette kan 
på den annen side virkelig anses som politisk abdikasjon, og som mindre 
demokratisk styring. Det finnes også andre virkemidler som innebærer mer politisk 
tilbaketrekning, som mer markedsstyring, der forsikringsbaserte ytelser er 
hovedregelen, og den enkelte selv avgjør hva han vil foretrekke av ytelser. Igjen er 
dette noe som er politisk umulig i en norsk kontekst, der trenden heller er at man 
ønsker flere velferdsgoder finansiert gjennom statsbudsjettet.  
 
Ulike økonomiske stimuleringsverktøy kan brukes istedenfor rettigheter – som for 
eksempel stykkpris og pensjonsregler som bidrar til å holde folk lenger i arbeid. Dette 
er heller ikke uforenlig med en rettighetslovgivning, men noe som kan kombineres. 
Man kan også tenke seg mer bruk av avtaler mellom velferdskontorene og brukeren. 
Dette er en tanke som bl.a. gjenspeiles i sosialtjenesteloven § 8-4, hvor man så langt 
det er mulig skal utforme tilbudet i samråd med klienten. Det er imidlertid usikkert om 
dette kan gjøres i større skala.  
 
Oppsummert må det derfor sies at det er vanskelig å tenke seg omfattende bruk av 
annet virkemiddel innenfor velferdssektoren enn rettigheter nedfelt i lov, enten p.g.a. 
politiske forhold eller usikkerhet knyttet til konsekvenser. Men også rettighetsfesting 
har usikre implikasjoner som man bør se nærmere på. Et aspekt som ikke har vært 
særlig belyst, er kostnadssiden – som ser ut til å vokse kraftig med 
rettighetsregulering. 
 
For noen år siden fastslo en offentlig utredning at «rettighetsfesting [vil] lett legge et 
press på de offentlige utgifter. Når nye rettigheter lovfestes er det ofte vanskelig å 
anslå kostnadene, og siden det er «i den gode saks tjeneste» vil det ofte være lett å 
heller underestimere enn å overdrive kostnadene. Når rettigheter først er innført er 
det vanskelig å reversere dette».152 Denne siden av rettighetsfesting har foreløpig fått 
svært liten oppmerksomhet i politiske debatter knyttet til lovregulering av 
velferdsstaten. 
 
Dersom man ikke er oppmerksom på hva et rettighetstiltak vil koste, kan det fort føre 
til enorm ressursbruk uten store endringer. Sykehussektoren i Norge har fått stor 
vekst i utgiftene, uten at helsekøene er gått ned. I Sverige innførte man for noen år 
siden sterkere rettighetsregulering av støtteordninger til funksjonshemmede gjennom 
egen lov og den foreliggende sosialtjenesteloven. Bare i løpet av fem år var 

                                                       
151 Inspirasjon til denne oversikten er hovedsakelig hentet fra Hatland (2007) 
152 NOU 2004: 13 side 120 
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kostnadene fordoblet. Konsekvensen av lovfesting blir raskt en eksplosiv 
utgiftsøkning.153 
 
Resultatet av en manglende rettighetsfesting er imidlertid ikke nødvendigvis at 
utgiftene til velferdsutgifter totalt sett blir mindre. Ser man på situasjonen før de store 
rettighetsreformene, var det sterk vilje i kommunene til å etablere store 
velferdsordninger. Også nyere velferdsordninger som kontantstøtte og skolegang fra 
fylte seks år oppstod i kommunal regi før det ble statlig politikk.154 Fjerner man 
kommunenes maksimalgrense for skatteprosent, vil man fort få økt kommunal 
beskatning. I Danmark innførte for kort tid siden mer kontroll og sanksjoner overfor 
lokal inntektsbeskatning nettopp for å holde offentlige utgifter nede.  
 
Norske politikere – og ikke minst den politiske debatten – hadde hatt godt av å se 
nærmere på hva slags velferdsgoder som bør prioriteres, og om det er mulig å finne 
andre måter å omfordele på eller områder å ta fra. Slik sette bør kanskje utøvende 
politikere ikke ukritisk ty til rettighetsregulering, men ta til seg Ivar Aasens ord: 
 
Til lags åt alle kan ingen gjera;  
det er no gamalt og skal så vera.  
Eg tykkjer stødt at det høver best  
å hjelpa den som det trenger mest. 

   

                                                       
153 NOU 2005: 6 side 170 
154 Grønlie (2004) side 648  
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