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Store utfordringer for velferdsstaten 
 

Velferdsutfordringen – noen hovedpunkter: 

• Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene 
overfor store utfordringer - både finansielt og bemanningsmessig.  

 

• Legger man til grunn en kvalitetsvekst i offentlig sektor på linje med den historiske 
utviklingen, vil velferdsstaten stå overfor et finansielt inndekningsbehov i 2060 på vel 19 
prosent av BNP for Fastlands-Norge, anslagsvis 390 mrd. 2012-kroner. Det tilsvarer litt 
under det staten i 2012 inndrar i statlig skatt på formue og inntekt (227 mrd. kroner) og 
merverdiavgift (222 mrd. kroner).  Antar man også at den gjennomsnittlige arbeidstiden 
vil fortsette å synke i samme tempo som de siste tiårene, øker inndekningsbehovet med 
ytterligere 135 mrd. 2012-kroner.  

 

• Offentlig bemanningsbehov vil også stige markant fremover, uansett hvilke forutsetninger 
som legges til grunn. Kun innen spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen vil det, med 
en kvalitetsvekst på linje med den historiske utviklingen, i 2060 være behov for nesten 
700 000 flere årsverk enn i dag. Dette er om lag 450 000 flere årsverk enn om dagens 
standard i kvalitet og ressursbruk per bruker ligger fast og bemanningen kun justeres i 
tråd med den demografiske utviklingen. Med kvalitet og ressursvekst på linje med 
utviklingen innen helse og omsorg de siste 20 årene, vil antallet årsverk innen offentlig 
sektor mer enn doble seg, sammenlignet med i dag. 

 

• Generasjonsregnskapet og andre analyser som presenteres i statsbudsjettene og gir 
oversikt over velferdsordningene som eksisterer i dag justert for befolkningsendring de 
kommende femti årene, underkommuniserer utfordringene velferdsstaten står overfor. 
Det er ikke realistisk å legge til grunn at dagens kvalitet i offentlig sektor skal ligge fast de 
neste 50 årene. Selv anslaget for “høy” vekst i kvalitet og ressursbruk som benyttes i 
beregningene, ligger godt under den historiske utviklingen. Også på andre områder bør 
historisk utvikling legges til grunn i de langsiktige beregningene av utgifter til offentlige 
velferdsordninger. 
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Anbefalinger: 

• Den historiske utviklingsbanen i offentlig ressursbruk bør inkluderes ved 
fremtidige beregninger av velferdsstatens utvikling i et 50års-perspektiv.  
Den sittende regjering, som tidligere regjeringer, har ved hvert eneste statsbudsjett 
ambisjon om å øke kvaliteten på offentlige tjenester. De langsiktige beregningenes 
utgangspunkt om at dagens standard på offentlige tjenester skal ligge fast også i 
fremtiden, brytes derfor allerede i neste års budsjett. Andre relevante adferdsutviklinger 
bør også innarbeides på en tydelig måte i de langsiktige prognosene. Sentralt her er 
utviklingen i gjennomsnittlig arbeidstid. 

 

• Sentrale premisser for prioritering av offentlig velferd bør beregnes på nytt i hvert 
statsbudsjett. 
Anslag på historisk utvikling i offentlig ressursbruk presenteres i perspektivmeldingen, en 
melding som skrives en gang per stortingsperiode. I en uoversiktlig og skiftende verden 
bør sentrale premisser for den offentlige debatt, slik som den historiske utviklingsbanen i 
offentlig ressursbruk, beregnes på nytt i hvert statsbudsjett. 

 

• Tiltak som kan styrke bærekraften i offentlige velferdsordninger, bør gjennomgås 
grundig, og det bør systematisk arbeides med forbedringer, både i de årlige 
statsbudsjettene og ved utforming av relevant politikk gjennom året. 
Det er mange områder som har betydning for bærekraften i offentlige velferdsordninger, 
herunder tiltak som legger til rette for økt arbeidsinnsats, økt innovasjon innen offentlig 
velferdsproduksjon og reduserte kostnader til offentlig velferd. 
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INNLEDNING 

Alle partiene på Stortinget ønsker gode offentlige velferdsordninger. Men velferdsstaten, slik 
vi har vendt oss til at den utvikler seg, med stadig stigende ressursbruk per bruker, står 
overfor store utfordringer. Velferdsstatens innretning og utviklingsbane må endres for at den 
skal tåle at det i tiårene fremover blir langt flere eldre i forhold til arbeidsstyrken. Den 
nåværende utviklingsbanen er ikke bærekraftig.  

Det er to hovedutfordringer: Den ene er finansiell og dreier seg om evnen samfunnet har til å 
finansiere velferdsstaten, når fortsatt økt ressursbruk per bruker skal kombineres med at 
antallet som trenger støtte, vil øke betydelig. Desto rikere befolkningen blir, jo mer krever 
innbyggerne av kvalitet på offentlige velferdstjenester. Den andre hovedutfordringen er å 
skaffe nok arbeidskraft til offentlige velferdstjenester. Disse to utfordringene blir nærmere 
gjennomgått i dette notatet.  

Norge er et av verdens rikeste land og er velsignet med en stor nasjonalformue i form av 
ikke-fornybare naturressurser. Dette har de siste 30 årene forsterket veksten i offentlig 
finansiert velferd. Samtidig er det klokt å sikre at utviklingen er bærekraftig. Derfor må mulige 
konsekvenser av ulike valg komme tydeligere frem i lyset. I dag tas mange beslutninger om 
velferdsstatens utvikling uten full innsikt. F.eks.: Er det mulig å sikre full sykehjemsdekning 
innen fem år, og hva blir i så fall effekten og kostnaden når eldrebølgen virkelig slår inn over 
landet? Velferdsordninger som ikke er bærekraftige, vil over tid måtte bygges ned. Som vi 
kan observere i flere europeiske land, er det en smertefull prosess som helst bør unngås. 
Bedre analyser av de langsiktige konsekvensene enn de som i dag gis, vil kunne være med 
på å sikre at de offentlige velferdsordningene innrettes på en bærekraftig måte. 

 

FINANSIELLE UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN 

1.1 Eksisterende langsiktige beregninger underkommuniserer velferdsstatens 
utfordringer 

På kort sikt, ut dette tiåret, er de offentlige velferdsordningene robuste. Det offentliges 
inntekter er anslått å være større enn utgiftene. Men på lenger sikt står velferdsordningene 
overfor store finansieringsutfordringer. Fra rundt 2020 vil det offentliges utgifter være større 
enn inntektene, og denne avstanden vil øke i tiårene etter. Hvor stort inndekningsbehovet vil 
bli, vil være avhengig av de valgene som tas.  

I de årlige statsbudsjettene presenteres beregninger for de langsiktige utfordringene i 
finanspolitikken. En analyse er generasjonsregnskapet. Det viser inndekningsbehovet som 
må foretas nå, for at de eksisterende offentlige velferdsordningene skal kunne videreføres 
med uendret skattenivå frem mot 2060, uten at budsjettene går med underskudd. Det er et 
forholdsvis enkelt anslag på inndekningsbehovet i offentlige finanser, hvor det legges til 
grunn at dagens kvalitet i offentlige tjenester opprettholdes og at adferden med 
arbeidsinnsats og innretningen på velferdsordningene ikke endres.  

I generasjonsregnskapet som ble utarbeidet for statsbudsjettet for 2012, er det anslått at 
med dagens standard på offentlige tjenester, vil det være et inndekningsbehov nå på om lag 
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9 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Det utgjør et kutt i det eksisterende budsjettet på om 
lag 180 mrd. kroner. Det tilsvarer mer enn folketrygdens alderspensjon i dag (146 mrd. 
kroner), mer enn hele helse- og omsorgsdepartementets budsjett (139 mrd. kroner), eller 
mer enn syv ganger hva som brukes på offentlig høyere utdanning (25 mrd. kroner).  

Anslag 50 år frem i tid vil alltid være usikre og sårbare for hvilke antagelser og premisser 
som ligger til grunn. I statsbudsjettet for 2012 er inndekningsbehovet anslått å ligge i rommet 
7,8 – 10,0 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Dette anslaget er noe lavere enn i årene 
etter finanskrisen brøt ut, men høyere enn før finanskrisen. Figur 1 gir en oversikt over ulike 
inndekningsbehov i generasjonsregnskapet, estimert i statsbudsjettene fra 2002 til 2012. 
Anslaget for 2002 skiller seg ut. Det er preget av at det ble utarbeidet på gamle anslag for 
befolkningsfremskriving fra SSB, som viste kortere levetid enn deres senere anslag, og at 
den gjeldende økonomiske utviklingen var relativt god. 

 

Figur 1: Generasjonsregnskapet. Anslått inndekningsbehov i offentlige finanser i gjeldende budsjett, for 
at det med eksisterende standard på offentlige velferdsordninger skal være balanse i offentlige budsjetter 
de neste 50 år. Prosent av BNP for Fastlands-Norge 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 
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I statsbudsjettene presenteres også anslag på hva inndekningsbehovet vil være om 50 år 
under ulike forutsetninger, basert på den mer avanserte MSG-likevektsmodellen. De ulike 
antakelsene som analyseres er variasjon i olje- og gasspriser, produktivitet, arbeidsinnsats 
og standardvekst i helse- og omsorgssektoren. Det er selvsagt stor usikkerhet rundt denne 
typen anslag og forutsetninger, men de skisserer noen mulige utviklingsbaner. Disse 
alternative antagelsene er presentert i figur 2. 

Den grå søylen i figur 2 viser anslått inndekningsbehovet ved en videreføring av dagens 
standard på offentlige tjenester og uendret adferd (referansebanen). Det anslår et 
inndekningsbehov i 2060 på om lag 7,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Målt i dagens 
pengeverdi tilsvarer det om lag 150 mrd. 2012-kroner. 

Inndekningsbehovet er sårbart for hvilke antagelser som legges til grunn. Økes kvaliteten 
innen offentlig helse og omsorg (timeverk ut over det som følger av uendret standard og 
dekningsgrad) med 1 prosent per år frem til 2060, mens standarden innen alle andre 
offentlige velferdsordninger ligger fast, stiger inndekningsbehovet til over det dobbelte av 
referansebanen, dvs. 15,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Det tilsvarer et 
inndekningsbehov på om lag 310 mrd. 2012-kroner. I statsbudsjettet er det ikke gitt anslag 
på kostnadene ved standardvekst i andre offentlige områder enn helse og omsorg. 

Størst inndekkende virkning har det om arbeidstilbudet øker. En økning i antall utførte 
timeverk i 2060 på 10 prosent sammenliknet med referanseforløpet, reduserer 
inndekningsbehovet for de offentlige velferdsordningene med mer enn 2/3, til et 
inndekningsbehov på om lag 2,3 prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2060. Svekkes 
arbeidstilbudet, vil inndekningsbehovet stige. Dersom den observerte nedgangen i 
gjennomsnittlig arbeidstid siden 1990 skulle fortsette i årene framover, vil derimot 
inndekningsbehovet for offentlig velferd i 2060 nesten dobles, til 14,1 prosent av BNP for 
Fastlands-Norge. Det tilsvarer et inndekningsbehov på om lag 285 mrd. 2012-kroner. 

En økning i olje- og gasspriser med 25 prosent sammenliknet med antagelsene i 
referansebanen, vil redusere inndekningsbehovet med 1,7 prosentpoeng av BNP for 
Fastlands-Norge, til 5,7 prosent, sammenlignet med referansebanen. Tilsvarende vil lavere 
olje- og gasspriser enn lagt til grunn i referansebanen øke det framtidige 
inndekningsbehovet. 
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Figur 2:. Anslått inndekningsbehov i offentlige finanser i 2060. Eksisterende standard på offentlige 
velferdsordninger og adferd som referansebane og ulike antagelser. Prosent av BNP for Fastlands-Norge 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 

 

Hva er den historiske veksten i kvalitet og ressursbruk per bruker? 
Beregninger som tar som utgangspunkt at dagens standard innen offentlige velferdstjenester 
skal ligge fast i lang tid er lite representative for utviklingen vi vil erfare. Et mer realistisk 
utgangspunkt når velferdsstatens langsiktige finansielle utfordringer skal estimeres, er å ta 
utgangspunkt i den veksttakten i standarden i offentlige tjenester som vi har hatt de siste 
tiårene og de endringer i adferd som er observert. 

Hvis den historiske veksten i kvalitet og ressursbruk per bruker innen offentlige tjenester skal 
innarbeides i de langsiktige prognoser for velferdsstatens inndekningsbehov, er det viktig å 
estimere den riktig. Over tid endres anslaget, noe som vil ha store implikasjoner for hva 
inndekningsbehovet vil være i tiårene som kommer.  

I Perspektivmeldingen i 2004 ble det anslått at i perioden 1988–1998 vokste timeverks-
innsatsen i kommunesektoren med om lag 2 prosent pr. år, utover det som følger av 
befolkningsutviklingen med uendret dekningsgrad og ressursinnsats pr. bruker. Med en 
tilsvarende utvikling frem til 2060 ble det anslått at timeverksinnsatsen i kommunene og de 
statlige helseforetakene ville måtte svare til hele det totale tilbudet av arbeidskraft i Norge. 

Perspektivmeldingen i 2009 ble presentert i januar 2009. Denne meldingen var laget før 
finanskrisen og bærer derfor preget av at den gir et for rosenrødt bilde av utviklingen i Norge 
frem mot 2060. I meldingen ble det vist til at det samlede helseforbruket per innbygger hadde 
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økt med gjennomsnittlig 3 prosent per år i perioden 1991 til 2005, justert for prisutviklingen. 
Endringer i alderssammensetningen bidro med mindre enn 1/3 prosentpoeng av denne årlige 
veksten, og den reelle veksten i ressursbruken per bruker innenfor helse var i gjennomsnitt 2 
1/3 prosent per år. En videreføring av denne veksten fremover innebærer en fordobling av 
aktiviteten hvert 30. år. Det ble også vist til at økt levealder i denne perioden isolert sett 
burde ha medført en viss reduksjon i ressursinnsats i de enkelte aldersklassene, som følge 
av forskyvninger i aldersprofilene, og at standardforbedringene i helsetilbudet reelt derfor kan 
ha vært enda større enn veksten i forbruket per bruker tilsier.  

Vel halvparten av økningen i sysselsettingen i pleie- og omsorgssektoren fra 1988 til 2005 
kan i følge Perspektivmeldingen 2009 tilskrives aldringen av befolkningen, som vist i figur 3. 
Resten av økningen skyldes flere brukere i hver aldersklasse og økt ressursbruk per bruker 
blant de som mottar tjenestene. Perspektivmeldingen pekte også på at det er rimelig å anta 
at forventningene til standarden på tilbudet innen offentlig pleie- og omsorgssektor i 
fremtiden vil øke med velstandsutviklingen, slik erfaringen har vært tidligere. Meldingen 
anslår at selv med utsatt sykelighet, som gir lavere inndekningsbehov, vil en vekst i 
standarden på 1 prosent per år innebære at sysselsettingen i pleie- og omsorgssektoren må 
mer enn tredobles gjennom de kommende 50 årene. Det ble videre pekt på at en vekst i 
standarden på 1 prosent, som er benyttet i en del av beregningene, er “atskillig lavere enn 
den gjennomsnittlige veksten over de siste tiårene”.i  

I lys av disse vurderingene er det noe uventet at Perspektivmeldingen 2009 anslår at 
standardveksten per bruker innenfor helse- og omsorgssektoren årlig samlet sett “kun” har 
økt med om lag 1,5 prosent. Det er dette anslaget som er benyttet ved beregninger av 
inndekningsbehov i dette notatet. De relativt sett høye bevilgningene innen helse og omsorg 
fra 2009 til i dag, kan gjøre at Perspektivmeldingen som vil komme i 2013 kan presentere et 
høyere historisk vekstanslag, noe som i så fall igjen vil reflekteres i høyere inndekningsbehov 
for offentlig sektor. 

Figur 3: Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren, millioner timeverk 

 

Kilde: Perspektivmeldingen 2009 
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Hva er inndekningsbehovet dersom den historiske kvalitetsutviklingen legges til 
grunn?  
Tar man utgangspunkt i den historiske utviklingen i kvalitets- og ressursvekst per bruker 
innen helse og omsorg (og antar nullvekst på andre offentlige tjenesteområder), og 
forutsetter at denne utviklingen også skal vare ved, fremstår finansieringsutfordringen som 
velferdsstaten står overfor, som betydelig mer utfordrende enn beregningene i 
Perspektivmeldingen 2009 og statsbudsjettet for 2012 tilsier. Inndekningsbehovet ved en 
videreføring av dagens velferdsstandard de neste 50 årene, er på 7,4 prosent av BNP for 
Fastlands-Norge, i følge MSG-modellen. Det forutsetter i tillegg til uendret standard innen 
offentlige tjenester også uendret adferd, dvs. at utviklingstrekkene de siste tiårene stopper 
opp. Justeres det for veksten i standard de siste tiårene innen helse og omsorg (men ikke for 
andre offentlige områder) angir det et offentlig inndekningsbehov i 2060 på om lag 19,3 
prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2060. Omregnet i dagens kroner er det om lag 390 
mrd. kroner. 

Et inndekningsbehov på 390 mrd. 2012-kroner vil være svært utfordrende å dekke inn, og 
det kan derfor reises spørsmål om velferdsstaten, slik vi er vant med at den utvikler seg, er 
bærekraftig. Vi kan forsøke å illustrere betydningen av 390 mrd. 2012-kroner ved å se på 
inntektssiden. Det anslåtte underskuddet tilsvarer en økning av det offentliges inntekter med 
om lag 40 prosent, sammenlignet med dagens budsjettramme. I 2012 er det anslått at samlet 
skatt på formue og inntekt til staten vil utgjøre 227 mrd. kroner og at momsinntektene vil 
utgjøre 222 mrd. kroner. Inndekningsbehovet tilsvarer derfor nesten det staten inndrar til 
sammen i momsavgift og skatt på formue og inntekt. Selv om inndekningsbehovet kan fases 
inn over 50 år, vil det tilsvare en markant økning av skattetrykket. 

Figur 4 presenterer de samme alternative antakelser om olje- og gasspriser, produktivitet, 
arbeidsinnsats og standardvekst i helse- og omsorgssektoren som i figur 1, hentet fra 
statsbudsjettet 2012, men med den historiske standardveksten innen helse og omsorg 
benyttet som referansebane. Ved analyse av alternative antakelser om olje- og gasspriser, 
produktivitet, arbeidsinnsats og standardvekst i helse og omsorg, gir nullvekst i kvalitet innen 
offentlige tjenester det laveste inndekningsbehovet, med 7,4 prosent av BNP for Fastlands-
Norge. Dette tilsvarer referansebanen som er benyttet ved presentasjon av 
inndekningsbehovet i 2060 i statsbudsjettet for 2012, presentert i figur 2.  

Perspektivmeldingen og statsbudsjettet forutsetter uendret arbeidstid, noe som vil være et 
klart trendbrudd. Skulle den gjennomsnittlige arbeidstiden fortsette å synke på linje med 
utviklingen den senere tid (den har gått ned om lag 0,4 prosent årlig etter 1990), vil 
inndekningsbehovet stige til vel 26,0 prosent av BNP for Fastlands-Norge, ved antagelse om 
historisk utvikling i standarden innen helse og omsorg. Målt i dagens kroner utgjør det et 
inndekningsbehov på vel 525 mrd. kroner.  

Ved anslag om en halvering av standardveksten er det lagt til grunn en vekst på 0,75 prosent 
per år innen helse og omsorg. Det gir et inndekningsbehov i 2060 på om lag 14,9 prosent av 
BNP for Fastlands-Norge. Målt i 2012-kroner tilsvarer det et inndekningsbehov på om lag 
300 mrd. kroner. 

I følge SSBs modeller, gjengitt i statsbudsjettet for 2012, vil høyere produktivitetsvekst virke 
marginalt, men negativt på bærekraften til velferdsstaten. Det skyldes dels at det er lagt til 
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grunn at mange støtteordninger er lønnsindeksert og dels at økt produktivitetsvekst i privat 
sektor vil gi seg utslag i økt lønnsvekst i privat sektor. Offentlig sektor må øke lønnsnivået for 
å være konkurransedyktig på arbeidskraft, uten at det tilsvarende følger en økt produktivitet i 
offentlig sektor. Både måten man innretter offentlig velferdsproduksjon på 
(konkurranseutsetting og private aktører kan øke innovasjonstakten) og mange muligheter 
for innovasjon innen offentlig sektor gjør at denne antagelsen kan kritiseres.  

 

Figur 4: Inndekningsbehov i 2060 forutsatt fremtidig kvalitetsvekst på historisk nivå innen helse og 
omsorg og nullvekst i standard på andre områder, referanseløp og alternative utviklingsløp. Prosent av 
BNP for Fastlands-Norge i 2060 

 

Kilde: Egne beregninger, basert på tallgrunnlag i statsbudsjettet for 2012 og Perspektivmeldingen 2009. 
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1.2 Høy vekst i offentlige velferdsutgifter – før eldrebølgen 
Offentlige utgifter til stønader og helse- og sosialformål økte naturlig nok betydelig med 
utviklingen av velferdsstaten frem til 1980. Men også de siste to tiårene har offentlige utgifter 
til helse og sosialformål økt kraftig, mens utviklingen for stønader har vært flat. 

Figur 5: Vekst i velferdsstatsutgifter i prosent av BNP, stønader og helse- og sosialformål 

 

Kilde: SSB; http://www.regjeringen.no/pages/36044440/Holmoy121211.pdf 

 

Den største offentlige utgiftsposten er 
helsetjenester og sosial beskyttelse. Her 
inngår utgifter til spesialisthelsetjenesten, 
pleie og omsorg samt sosiale tjenester 
som alders- og uførepensjoner. 
Bevilgninger til disse områdene har hatt 
den største økningen når bevilgninger i 
2008 sammenlignes med nivået i 1995. 
Andre områder som har lagt beslag på økt 
andel av offentlige utgifter, er generell 
tjenesteyting, internasjonal bistand, 
kulturfeltet og offentlig orden og trygghet. 
Størst reduksjon har det vært innen 
næringsøkonomiske formål, renteutgifter 
og bolig og nærmiljø. Figur 6 gir en 
oversikt over utviklingen på ulike 
bevilgningsområder i 1995 og 2008, målt 
som andel av totale offentlige utgifter. 

 

 

 

Figur 6: Offentlig forvaltnings utgifter, etter 
formål, i prosent av totale offentlige utgifter 

 

Kilde: SSB; 
http://www.forskning.no/artikler/2009/august/226320 
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Velferdsstaten er innrettet mot å gi alle lik 
tilgang til grunnleggende velferdsord-
ninger. Dette reflekteres bl.a. i universelle 
inntektssikringsordninger og et omfattende 
offentlig tjenestetilbud innen undervisning, 
helse og omsorg. Det er bred politisk 
enighet om at det offentlige skal finansiere 
slike tjenester, og ingen av partiene på 
Stortinget ønsker grunnleggende 
endringer. De offentlige velferdsordning-
ene finansieres i hovedsak løpende, fra 
skatter og avgifter på inntekter skapt av 
befolkningen i yrkesaktiv alder, også kjent 
som et “pay as you go”-velferdssystem. 
Barn, ungdom og særlig eldre er netto 
mottakere av offentlig finansierte ytelser. 
Figur 7 gir en oversikt over gjennom-
snittlige netto overføringer etter alder.  

Snittalderen i befolkningen er stigende, 
slik det fremgår av figur 8. Hvert årskull 
lever noe lenger enn det forrige. Etter en 
periode hvor antallet personer over 67 år 
var fallende, grunnet små barnekull på 
1930-tallet, er vi nå inne i en periode hvor 
antallet personer over 67 år er stigende. I 
middelalternativet i SSBs befolknings-
framskrivinger er antallet personer over 67 
år anslått å stige med om lag 4 000 
personer netto per år. I hver av femårs-
periodene fra 2010 til 2025 vil derved 
antallet eldre over 67 år stige med om lag 
20 000 personer. Endringen i antallet eldre 
per femårsperiode fra 1995 – 2025 er gitt i 
figur 10.  

 

Figur 7: Netto overføringer etter alder i 2009.1 
000 kroner 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 

 

Figur 8: Forventet levealder ved fødselen 

 

Kilde: SSB, Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012)
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I 2011 er det om lag 640.000 innbyggere i 
Norge som er 67 år eller eldre. I 2060 er 
det i middelalternativet ventet at antallet 
har økt til om lag 1,5 millioner. I 
alternativet for lav og høy levealder er 
estimatet hhv 1,3 og 1,65 millioner. Det er 
blant de aller eldste at vi ser den største 
veksten. Antallet eldre over 80 år øker fra 
ca. 220.000 i dag til over 630.000 i 2060. 
SSB anslår i sitt middelalternativ at det i 
2060 vil være 2,5 ganger så mange 
personer i aldersgruppen 80-89 og 5 
ganger så mange i aldersgruppen 90+ 
som det er i dag. Utviklingen er presentert 
i figur 9. Som det også fremgår av figur 5 
stiger nettokostnaden ved alder for de som 
ikke er i arbeid. Når det relativt sett også 
er størst vekst i de eldste aldersgruppene, 
bidrar det til at utgiftene for det offentlige 
stiger tilsvarende.   

At snittalderen for hvert årskull er stigende 
er isolert sett ikke et problem for 
velferdsstatens langsiktige bæreevne. Ei 
heller er det et finansielt problem for det 
offentlige at det blir flere eldre over 67 år. 
Utfordringen skapes av at arbeidsstyrken 
– de som i det enkelte år finansierer 
velferdsordningene – ikke stiger tilsvar-
ende raskt som antallet eldre i befolk-
ningen.  

Den reelle forsørgerbyrde de arbeidende 
har per eldre er i dag større enn disse 
grove forsørgeranslagene indikerer. Det 
skyldes at det også blant personene i 
yrkesaktiv alder (20-66 år) er et betydelig 
antall personer som lever av offentlige 
ytelser.  

 

 

 

 

 

Figur 9: Forventet befolkningsutvikling, Indeks 
2009=100 

 

Kilde: SSB (MMMM-alternativet) 

 

Figur 10: Antall eldre over 67 år. Gjennomsnittlig 
årlig endring i angitte 5 - årsperioder. 1 000 
personer. 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 
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I et “pay as you go”-system gir det en 
økende forsørgerbyrde for den arbeidende 
delen av befolkningen når antallet som 
skal forsørges, relativt sett øker raskere 
enn antallet som er i arbeid. I figur 11 
vises antallet eldre over 67 år i forhold til 
antallet personer i yrkesaktiv alder. Som 
det fremgår av kurven, har forsørger-
byrden midlertidig vært synkende fra 
1990-tallet til i dag. I tiårene frem til 2060 
vil den stige markant. Mens det i dag er 
rundt fem personer i arbeidsfør alder per 
person over 67 år, vil forholdet de neste 
50 år halveres, til om lag 2,5 personer i 
arbeidsfør alder per person over 67 år.  

Nav har anslått at om lag 650 000 
personer årlig mottar helserelaterte ytelser 
og om lag 50 000 personer i arbeidsfør 
alder har gått av med AFP. Kostnadene til 
disse vel 700 000 personene i arbeidsfør 
alder som ikke har arbeid som hoved-
inntektskilde, er faktisk i dag større enn 
kostnadene til eldre over 67 år. 

 

Figur 11: Antall eldre (67 år og over) i forhold til 
antall personer i yrkesaktiv alder (20–66 år). 
Prosent 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 

 

Figur 11 viser også EU-landene i snitt, relativt sett, står overfor en større statsfinansiell 
utfordring med at antallet eldre stiger mer enn den yrkesaktive befolkningen enn Norge gjør. 
Men det at andre land står overfor større utfordringer enn Norge på dette feltet, bidrar ikke til 
å lette vår situasjon og trygge de norske offentlige velferdsordningene. 

Det er ikke kun eldre som inngår i forsørgerbyrden for den arbeidende delen av 
befolkningen. Også den yngre generasjon skal forsørges. Fremskrivninger av arbeidsstyrken 
viser at det per sysselsatt vil bli flere unge og eldre. Figur 11 illustrerer utviklingen. Her vises 
forholdet mellom antall personer som skal forsørges og de som er sysselsatt. I dag er det i 
overkant av fire sysselsatte årsverk per to personer i forsørgingsalder. I 2060 ser det ut til at 
forholdet vil være at det er fire sysselsatte per tre personer forsørget. Grovt regnet vil den 
samlede forsørgerbyrde øke med 50 prosent frem mot 2060.  
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Figur 12: Forsørgerbyrde, personer under 19 og over 66 år per sysselsatt årsverk 

 

Den stiplede linjen i figur 12 viser beregnet 
effekt på forsørgerbyrden om kvinner 
hadde hatt tilsvarende yrkesfrekvenser og 
arbeidstid som menn. Eksempelet er 
hypotetisk da en slik endring trolig vil ha 
effekter også på arbeidstid blant menn, 
men det illustrere kapasiteten i arbeids-
tidsreserven. Lik arbeidstid sysselsettings-
andeler for kvinner og menn over livsløpet 
vil medføre en 14 prosent økning i 
tilgjengelig arbeidstid i 2060. Ser en på 
forsørgerbyrden i 2060 reduseres denne 
fra om lag 76 prosent til 67 prosent. I dag 
er forsørgerbyrden på 52 prosent. Hvis en 
ønsker å beholde forsørgerbyrden på 
dagens nivå, er det helt nødvendig at den 
enkelte arbeider lengre dager og at eldre 
jobber mer.  

Offentlige velferdstjenester er normalt 
arbeidsintensive. Det gjør det utfordrende 
å få til teknologisk basert produktivitets-
vekst, noe som har hatt stor betydning for 
produktivitetsveksten i mange private 
sektorer. Svakere produktivitetsvekst i 
offentlig sektor gir over tid økte kostnader 
per produsert enhet og økte priser.  

Figur 13: Priser på ulike varer og tjenester 

 

Kilde: SSB; 
http://www.regjeringen.no/pages/36044440/Holmoy
121211.pdf 

 

Figur 13 viser denne utviklingen. Innen helse og sosialtjenester har prisene siden 1972 økt 
markant. Hotell- og restaurantnæringen, som også er en arbeidsintensiv næring, har erfart 
det samme, mens prisutviklingen har vært lavere i industri og varehandelen. Lavest har 
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prisutviklingen vært innen post og telekom, en næring som i betydelig grad er drevet av 
teknologisk nyvinning. 

 

1.4 Oljeinntektene er ikke redningen 
Petroleumsinntektene har økt velstands-
nivået i Norge, både i privat og offentlig 
sektor. Statsbudsjettet går med et 
strukturelt underskudd på om lag 5,5 
prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. 
I forhold til skatteinntektene som innhentes 
fra fastlandsøkonomien, går vi altså med 
et underskudd på om lag 110 mrd. 2012-
kroner. Dette er interessant nok på linje 
med det OECD-landene i snitt må 
redusere sine offentlige budsjetter med i 
løpet av de neste 15 årene for å stabilisere 
brutto-gjelden (de har et innstrammings-
behov på 5¼ pst. av BNP, og skal gjelden 
tilbake til nivået før finanskrisen, må inn-
strammingene om lag dobles). Men Norge 
har, i motsetning til de andre landene i 
OECD, et oljefond som vi dekker under-
skuddet fra fastlandsøkonomien med. 

Figur 14: Oljeinntekter og bruk av oljeinntekter, 
prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 

Men petroleumsinntektene er en ikke-fornybar ressurs. Over tid vil derfor petroleums-
inntektene synke og til slutt forsvinne helt. Oransje linje i figur 14 viser hvordan inntektene fra 
petroleumssektoren har utviklet seg, og hvordan de er anslått å utvikle seg de neste 50 
årene. Som det fremgår, har petroleumsinntektene det siste tiåret vært usedvanlig høye, noe 
som skyldes høy oljepris kombinert med høy produksjon av olje på norsk sektor. 
Produksjonen er nå synkende, og løpende inntekter fra oljesektoren er anslått å gradvis 
synke ned mot null. 

Innføring av handlingsregelen i 2001 og etablering av oljefondet i 1996, senere omdøpt til 
Statens pensjonsfond, legger til rette for at velstanden petroleumsinntektene gir, også kan 
komme fremtidige generasjoner til gode. Så langt har vi forbrukt om lag 40 prosent av alle 
petroleumsinntektene som er pumpet opp. De resterende 60 prosent er plassert i Statens 
pensjonsfond. Handlingsregelen sier at det kun er avkastningen av statens pensjonsfond 
som skal brukes i de enkelte år – man skal leve av “rentene” og la “innskuddet” stå i fred, til 
glede for fremtidige generasjoner.  

I hovedsak etterleves handlingsregelens intensjoner. Handlingsregelen sier at man i et 
normalår skal bruke 4 prosent av fondet, siden det har vært anslaget for hva 
realavkastningen over tid er, og at man skal bruke noe mer i dårlige tider og noe mindre i 
gode tider. Erfaringsvis har det så langt blitt brukt noe mer enn 4 prosent over en 
konjunktursyklus. Mye tyder også på at avkastningen fremover kan bli lavere enn 4 prosent, 
og oljepengebruken bør derfor reduseres, f.eks. til 3 prosent i et normalår. Vi har nå en 
gylden mulighet til å gjøre dette, siden de statsfinansielle regnskapstallene for 2011 viser at 
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oljepengebruken i fjor endte på litt over 3 prosent, om lag ett prosentpoeng lavere enn det 
som var ventet da budsjettet for 2011 ble vedtatt. Reduseres bruken fra oljefondet nå vil det 
styrke bærekraften til fremtidens velferdsstat noe. 

Videre er det viktig at handlingsrommet i 
tiden fremover benyttes til å øke vekst-
evnen i norsk økonomi, slik bredden av 
partiene på Stortinget også var enige om 
da handlingsregelen ble vedtatt. De 
spesifiserte vekstfremmende skatteletter, 
ut-danning og innovasjon og infrastruktur 
som områder som skulle prioriteres. 
Spesielt under Stoltenberg II-regjeringen 
har handlingsrommet fra petroleums-
inntektene i for liten grad vært brukt til å 
styrke vekstevnen i økonomien. (En 
vurdering av etterleving av handlings-
regelens intensjoner er gitt i Civita-notat 
nr. 5, 2011).ii 

Fra handlingsregelen ble introdusert i 
2001 til i år har handlingsrommet fra 
petroleumsinntektene vært over 0,3 
prosent av BNP i fastlandsøkonomien. 
Utgifter til alders- og uførepensjon har 
steget med under en tredjedel av dette 
handlingsrommet. I perioden frem mot 
2025 vil forholdet være motsatt, og 
handlingsrommet fra petroleumsinntektene 
vil øke mindre enn kostnadene til alders- 
og uførepensjon. I tillegg kommer alle 
andre utgifter man kan forvente med en 
aldrende befolkning, slik som økte 
kostnader til helse og omsorg. Se figur 15. 

Strekkes perspektivet frem mot 2060, er 
forholdene enda mer krevende. Som andel 
av trend-BNP for fastlandsøkonomien vil 
avkastningen fra oljefondet synke fra rundt 
2025. Samtidig fortsetter utgiftene til både 
alderspensjoner og uførepensjoner å stige 
relativt til verdiskapingen i fastlands-
økonomien. Dette er presentert i figur 16. 
Denne figuren inkluderer ikke andre 
offentlige utgifter, slik som kostnader til 
helse og omsorg. Kort sagt, oljeinntektene 
vil snart ikke være store nok til å kunne 
dekke utgiftene som vil komme. 

 

Figur 15: Bidrag til endring i handlingsrommet i 
budsjettpolitikken i prosent av verdiskapingen i 
fastlandsøkonomien. Gjennomsnittlig årlig 
endring 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 

 

Figur 16: Forventet realavkastning av Statens 
pensjons-fond utland og pensjonsutgifter i 
folketrygden. Prosent av trend-BNP for 
Fastlands-Norge 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 
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1.5 Det er arbeid som er grunnlaget for vår velstand 
Petroleumsinntektene gir et viktig bidrag til 
finansieringen av velferdsordningene. Men 
det er utviklingen i fastlandsøkonomien 
som over tid betyr klart mest for vårt 
velferdsnivå. Figur 17 sammenligner den 
nasjonale petroleumsformuen med andre 
deler av vår nasjonalformue, realkapital, 
finanskapital og verdien av vår nåværende 
og framtidige arbeidsinnsats. Statens 
pensjonsfond er regnet med i finans-
kapitalen. Vår fremtidige arbeidsinnsats er 
anslått å utgjøre om lag 84 prosent av 
nasjonalformuen. Petroleums- og finans-
formuen til sammen utgjør bare i overkant 
av 7 prosent.  

Oversikten over den samlede nasjonal-
formuen illustrerer at høy yrkesdeltaking 
og arbeidsinnsats og videre oppgang i 
arbeidsproduktiviteten er avgjørende for 
velstandsnivået i privat og offentlig sektor. 

 

Figur 17: Netto nasjonalformue per innbygger. 
2009 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 

 

Høy arbeidsinnsats er også helt avgjørende for å sikre bærekraften i de offentlige 
velferdsordningene. Dersom arbeidsinnsatsen per innbygger øker, vil skatteinntektene gå 
opp, samtidig som utgiftene til stønader kan reduseres, dersom antall personer som ikke er 
sysselsatt, går ned. I generasjonsregnskapet er det lagt til grunn at adferd, herunder 
arbeidsinnsats, ikke endres. Spørsmålet er om det er realistisk. Figur 18 presenterer 
utviklingen i gjennomsnittlig arbeidstid fra 1970 til 2010 og anslag fra Roger Bjørnstad i 
ECON Pöyry, på utviklingen frem mot 2060. Slår dette til, vil velferdsstatens finansielle 
situasjon forverres betydelig. 
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Figur 18: Gjennomsnittlig arbeidstid målt per uke, faktisk og prognose 

 

Note: Arbeidstiden er et gjennomsnitt av alle sysselsatte, inkludert for tiden 27 prosent på deltid. Arbeidstiden 
inkluderer også virkninger av ferie og bevegelige helligdager. For fulltidsarbeidende utgjør dette om lag 5 timer 
per uke. 
 
Kilde: SSB og Econ Pöyry, Dagens næringsliv, 19.12.2011 
 
 
1.6 Er økte skatter løsningen? 
Norge har en omfattende offentlig sektor. 
Figur 19 gir en oversikt over andelen 
offentlig forvaltning utgjør i prosent av 
BNP for Norge, Fastlands-Norge, Euro-
området og OECD-området. Sammen-
ligner man omfanget av offentlig 
forvaltning målt mot BNP (inkluderer 
oljesektoren), er omfanget på linje med 
nivået i OECD-området og noe lavere enn 
nivået i Euroområdet. Fordi petroleums-
inntektene er en ikke-fornybar ressurs, vil 
disse inntektene gradvis avta og til slutt 
falle helt bort. Offentlige utgifter sett i 
forhold til samlet BNP undervurderer 
derfor finansieringsbyrden på lang sikt. På 
den annen side vil offentlige utgifter som 
andel av BNP for Fastlands-Norge 
overvurdere finansieringsbyrden, før en tar 
hensyn til aldringen av befolkningen.  

Figur 19: Utgifter til offentlig forvaltning. Prosent 
av BNP 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 

 

Dette skyldes dels at en da ikke regner med finansieringsbidraget fra pensjonsfondet og dels 
at en ser bort fra muligheten for alternativ anvendelse av de ressursene som nå brukes i 
petroleumsvirksomheten. Den reelle langsiktige situasjonen befinner seg derfor et sted 
mellom nivået for offentlig utgifter av hhv. BNP og BNP for fastlandsøkonomien, men trolig i 
øvre sjikt. Det indikerer et reelt nivå på offentlig forvaltning som allerede er høyt. Erfaring fra 
Sverige og Danmark, hvor offentlig sektor utgjør i underkant av 50 prosent av BNP, tyder på 
at skatteviljen blant velgerne begrenses når skatteprosenten kommer over 50 prosent. 
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Økte skatter gjør Norge som helhet mindre velstående 
En velferdsstat nødvendiggjør at det kreves inn skatter for å finansiere den. Skattene, både i 
innretning og nivå, virker inn på økonomien på flere måter, de fleste negativt. Skattenivået 
bør derfor ikke være høyere enn nødvendig og skattene bør innrettes slik at de gjør minst 
mulig skade. 

Skatter påvirker fordelingen av ressursbruken mellom offentlig og privat sektor, ved at stat og 
kommune inndrar privat kjøpekraft for å skape rom for offentlig konsum og investering og for 
å kunne omfordele kjøpekraft mellom ulike private aktører. Skatter påvirker imidlertid ikke 
bare ressursfordelingen mellom offentlig og privat sektor. De kan også påvirke tilpasningen 
innen privat sektor, ved at beskatning medfører at forskjellige aktører står overfor ulike priser. 
Eksempelvis betaler arbeidsgiver høyere pris for arbeidskraften enn det arbeidstakeren 
mottar. En skatt utgjør således en kile mellom den pris hhv. selger og kjøper står overfor, og 
gir vridninger i økonomien.  

Slike vridende skatter skaper et effektivitetstap ved at skatten fører til at den privat-
økonomiske tilpasningen etter skatt avviker fra hva som gir samfunnsøkonomisk effektivitet. 
De viktigste formene for vridningseffekter knyttet til skattesystemet er:  

- Arbeidsbeslutningen: avveiningen mellom arbeid og fritid påvirkes 
- Sparebeslutningen: avveiningen mellom forbruk i dag og forbruk i morgen påvirkes 
- Porteføljevalget: fordelingen av sparing på ulike former for investering påvirkes 
- Forbrukssammensetningen: avveiningen mellom ulike forbruksgoder påvirkes 

En skatt reduserer også et samfunns velstandsnivå ved at skatten fører til at private aktører 
får kjøpt mindre varer og innsatsfaktorer for en gitt bruttoinntekt, enten som følge av at 
inntektsskatten reduserer disponibel inntekt eller ved at vareavgifter fører til økte priser. 
Dette kalles skattenes inntektseffekter. Selv om private aktørers tilpasning endres når de får 
en lavere realdisponibel inntekt etter skatt, har en slik ren overføring av kjøpekraft fra privat 
til offentlig sektor ikke en effektivitetsmessig virkning på ressursbruken i samfunnet. Det er 
substitusjonsvirkningene som skaper effektivitetstap ved beskatning ved å påvirke 
ressursbruken i samfunnet på en negativ måte. Den totale adferdseffekten kan likevel 
oppfattes som problematisk dersom denne står i klar motsetning til overordnede mål, f.eks. 
økt sparing.  

Skattefinansiering har derfor kostnader ut over det beløpet som kreves inn i skatt. Anslag på 
hvor store disse kostnadene er varierer, ofte i området 10 – 30 prosent. I NOU (1997:27) 
gjennomgås prinsippene for nytte- og kostnadsanalyse, og utredningen inneholder en 
anbefaling om at det som tommelfingerregel brukes en skattekostnad på 20 øre pr. krone for 
netto økt finansiering som følge av et skattefinansiert offentlig tiltak. Det er dette anslaget 
Finansdepartementet fremdeles viser til når opposisjonen ber om en vurdering av 
effektivitetstap på innkreving av skatt.iii  

 

 

	  



 

20 
 

nr.2 / 2012C i v i t a - n o t a t

nr.2 / 2012C i v i t a - n o t a t

1.7 Vi har et tiår med finansielt handlingsrom – hva bruker vi det til? 
SSB beregnet i 2006 at vi i perioden frem 
til ca. 2020 ville ha et romslig stats-
finansielt handlingsrom. Som en enkel 
beregning på at dette rommet kan brukes 
til skatteletter, estimerte SSB at forutsatt 
uendret kvalitetsnivå i offentlige tjenester, 
kunne arbeidsgiveravgiften reduseres til 
om lag minus 3 prosent rundt 2020, dvs. at 
arbeidsgiveravgiften, som i 2012 er anslått 
å innbringe 145 mrd. kroner, kunne blitt 
fjernet, og det ville i tillegg vært rom for 
ytterligere skatteletter. SSBs beregning fra 
2006 er gjengitt i figur 20. 

Hvis en slik innretning av det stats-
finansielle handlingsrommet hadde blitt 
valgt, kunne man økt skattene igjen når 
demografiutviklingen medfører at velferds-
statens utgifter fra 2020 stiger mer enn det 
offentliges inntekter. Ved å starte skatte-
økningsperioden fra et lavere nivå ville 
man med uendret standard innen helse og 
omsorg likevel ligget på et lavere 
skattenivå frem til 2050 enn i dag.  

 

Figur 20: Beregnet arbeidsgiveravgift i tråd med 
handlingsregelen i 2006

Kilde: SSB 

 

 

 

 
Så langt har Stoltenberg II-regjeringen valgt å benytte alt handlingsrom i økonomien til å øke 
offentlige utgifter. I tillegg har man økt skattenivået noe. Blir en slik politikk ført frem til 2020, 
vil vi være i situasjonen som er gjengitt i figur 21. Denne figuren ble presentert av 
forskningsleder i SSB, Erling Holmøy, på et seminar i regi av Finansdepartementets 
rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål.iv Figur 21 bygger på figur 20, og viser at 
med veksttakten på finansieringsbehovet fra 2020, men uten skattereduksjoner i perioden 
frem til 2020, vil utgiftene stige fra dagens relativt sett høye skattenivå. SSB anslår da at fra 
2020 vil offentlige utgifter stige med 5,0 prosent per år. Skal dette skattefinansieres, vil det 
avkreve en skatteøkning hvor arbeidsgiveravgiften er anslått å øke med 12-13 prosentpoeng 
frem mot 2050. Det indikerer en arbeidsgiveravgift på om lag 25 prosentpoeng rundt 2050 
med ytterligere stigning etter det. Blir standarden i offentlig sektor økt etter 2020, vil 
finansieringsbehovet stige ytterligere. 
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Figur 21: Beregnet arbeidsgiveravgift i tråd med handlingsregelen i 2060 ved ingen reduksjon i skatter før 
2020 

 

Kilde: SSB 

Dersom handlingsrommet frem mot 2020 benyttes til å øke standarden innen for helse og 
omsorg, kan det bidra til å gjøre velferdsordningene mindre bærekraftige på sikt. SSB har på 
oppdrag fra KS analysert hva som skjer med den fremtidige offentlige sysselsettingen etter 
2020, dersom man før 2020 benytter hele handlingsrommet til å øke standarden innen helse- 
og omsorgssektoren. Da analysen ble gjennomført i 2006, var det et stort finansielt 
handlingsrom. Frem til 2018 ville det være mulig å mer enn doble standard og dekningsgrad 
innen helse- og omsorgssektoren, representert ved den grønne linjen i figur 22. Velges dette, 
resulterer det i en ikke-bærekraftig innretning av velferdsgodene, og standarden og 
dekningsgraden må i hvert år etter 2020 reduseres. Beholdes derimot dagens standard og 
dekningsgrad innen helse- og omsorgssektoren, vil denne standarden kunne holdes konstant 
også etter 2020, samtidig som offentlig sysselsetting i hele perioden frem mot 2050 kan 
ekspanderes for å tilpasse seg de demografiske endringene. Analysen viser at jo mer vi 
styrker offentlige velferdstjenester innen helse og omsorg før eldrebølgen setter inn for alvor, 
jo større problemer vil vi få med å finansiere den på lang sikt. 
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Figur 22: Offentlig handlingsrom frem mot 2020, virkning av å beholde dagens standard innen helse og 
omsorg (rød linje) og å fullt ut innfase handlingsrommet i økt standard og dekningsgrad innen helse og 
omsorg (grønn linje) 

 

Kilde: SSB

Beregningene over legger til grunn at 
kvaliteten og ressursbruken per bruker 
innen offentlige tjenester ligger fast i hele 
perioden. Det er som nevnt en lite 
realistisk antagelse.  De siste tiår har 
ressursbruken og kvaliteten i offentlig 
sektor blitt økt. Men selv med økt kvalitet 
og økt ressursbruk per bruker av offentlige 
tjenester, har brukernes tilfredshet med 
offentlige tjenester gått ned de siste 20 
årene, som vist i figur 23. Antagelsen om 
at kvalitets- og ressursbruken per bruker 
skal fryses de neste 50 år vil endre 
forholdet mellom offentlig og privat 
konsum i meget stor grad. Det er realistisk 
å forvente at det vil manifestere seg i krav 
fra store velgergrupper om økt ressursbruk 
også i offentlig sektor. 

 

Figur 23: Offentlig tjenestetilbud og bruker-
tilfredshet, 1992 = 100
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1.8 Reduserte offentlige utgifter er en del av løsningen 
Ulike tiltak som reduserer offentlige utgifter vil bidra til å øke bærekraften i sentrale offentlige 
velferdsordninger. Dette kan skje på ulike områder og med mange innretninger. 

Et sentralt emne er effektivisering. Får man mer velferd ut av en gitt mengde ressurser, vil 
det øke handlingsrommet og evnen til å opprettholde eller øke kvaliteten og/eller omfanget 
av velferdsordningene.  

Viktig for effektivisering er økt innovasjon innen offentlig sektor. Dette er et område hvor det 
er et stort forbedringspotensial. Å tilpasse offentlig tjenesteproduksjon til en digital hverdag, 
tilgjengelig både for forbrukere og de ulike offentlige etater, er et eksempel på en mulig 
innovasjon som vil kunne styrke robustheten og bærekraften til velferdsstaten. Det er også 
rom for nye organisasjonsformer og finansieringsmåter, som kan bidra til økt effektivitet. Økt 
egenbetaling for brukere av ulike offentlige tjenester og økt bruk av private aktører i 
produksjon av offentlige tjenester kan bringe innovasjon og nytenkning. Det kan resultere i 
bedret kvalitet på offentlige tjenestene og frigjøring av ressurser. Et mer fleksibelt rammeverk 
for arbeidslivet og arbeidsfremmende offentlige stønadsordninger vil også kunne øke 
skatteinntektene og bidra til å styrke bærekraften i velferdsstaten. 

VELFERDSSTATENS ARBEIDSKRAFTUTFORDRING 
Rundt 30 prosent av alle sysselsatte er 
ansatt i det offentlige, som vist i figur 24. 
Andelen har holdt seg relativt stabil siden 
1990, etter nesten en dobling mellom 1970 
og 1990. Det kraftige skiftet mellom statlig 
og kommunal forvaltning på begynnelsen 
av 2000-tallet skyldes sykehusreformen. 

Med den kraftige økningen i antallet eldre, 
og spesielt blant de aller eldste, vil det bli 
behov for en betydelig økning i antallet 
ansatte, selv om dagens kvalitetsnivå 
holdes fast de kommende tiårene. Figur 
25 presenterer endringen innenfor ulike 
offentlige tjenestetilbud som vil være 
nødvendig frem mot 2050, om man legger 
til grunn sysselsettingsbehov som skyldes 
endringer i demografien. Det er spesielt i 
helse- og omsorgssektoren at syssel-
settingsbehovet vil være størst, med mer 
enn en dobling innen flere av velferds-
områdene. 

 

Figur 24: Utviklingen i sysselsettingen i offentlig 
forvaltning i Norge. Prosent av totalt antall 
sysselsatte 1970-2010. 

 

Kilde: Meld. St. 1 (2011-2012) 
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Figur 25: Endring i sysselsettingen i offentlig tjenestetilbud kun basert på demografiske endringer 
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Kilde: SSB 

 
Ser man på det offentliges bemanningsbehov innen spesialisthelsetjenesten og eldreomsorg 
samlet frem mot 2060, er bemanningsbehovene store innen disse sektorene. Ved 
antagelsen om ingen endring i kvalitet og ressursbruk (referansebanen i figur 26) øker 
sysselsettingsbehovet fra rundt 200 000 i dag til om lag 420 000 i 2060. Ved 1 prosent 
kvalitetsvekst er sysselsettingsbehovet om lag 725 000 årsverk, vel 300 000 høyere. Legger 
man til grunn kvalitetsvekst på linje med den historiske, kan det medføre et 
sysselsettingsbehov i disse sektorene på ytterligere anslagsvis 150 000 årsverk. Med vekst i 
kvalitet og ressursbruk på linje med det vi har hatt de siste par tiårene, kan dermed 
bemanningsbehovet innen spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen i 2060 være på nesten 
900 000 årsverk. Det er nesten 700 000 årsverk høyere enn i dag, og om lag 450 000 
årsverk høyere enn ved antagelsen om uendret kvalitet og ressursbruk i offentlige tjenester i 
tiårene fremover. Uansett hvilke antagelser som legges til grunn, vil det offentlige ha store 
behov for økt bemanning innenfor helse og omsorg. Behov for arbeidskraft det offentlige vil 
ha på andre tjenesteområder, vil komme i tillegg.  
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Figur 26: Offentlig sysselsettingsbehov innen spesialisthelsetjenesten og eldreomsorg ved referanse-
bane og ulike antagelser om kvalitetsvekst 

 

Kilde: SSB 

Anslagene på offentlig arbeidskraftsbehov innenfor helse og omsorg er store. Men vokser 
arbeidsstyrken tilsvarende, vil det være enklere å få ansatt personene som det er behov for. 
Det er usikkert hvordan arbeidsstyrken vil utvikle seg de neste 50 årene. Figur 27 
presenterer et anslag på hvordan arbeidsstyrken kan utvikle seg frem til 2060, basert på 
tallmateriale fra SSB og Perspektivmeldingen. Den viser at om den gjennomsnittlige 
arbeidsinnsatsen ikke reduseres, vil arbeidsstyrken kunne øke med grovt sett 600 000 
årsverk á 1800 timer. Dette er litt over 200 000 flere enn behovet for nye ansatte innen 
offentlige helse- og pleietjenester, hvis kvaliteten og ressursbruken per bruker holdes på 
dagens nivå frem mot 2060, men fortsatt vil det være behov for at vel 2/3 av alle nye årsverk 
ansettes innenfor den offentlige helse- og omsorgssektoren. Legges det derimot til grunn at 
det de neste 50 år vil være en kvalitetsheving innenfor offentlig sektor på linje med den 
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historiske veksten, vil den offentlig helse- og omsorgssektoren alene ha behov for mer 
bemanning enn den forventede veksten i arbeidsstyrken tilfører.  

Hvis det legges til grunn at den gjennomsnittlige arbeidstiden vil fortsette å synke, på linje 
med utviklingen så langt, vil kampen om arbeidskraft bli betydelig større. Med denne 
forutsetningen er arbeidsstyrken på det høyeste på 2020-tallet, før den igjen vil synke. Det er 
vanskelig å se for seg en situasjon hvor en arbeidsstyrke i 2060 på rundt 2,6 millioner 
årsverk er forenlig med en offentlig sektor som med kvalitetsvekst på historisk nivå vil utgjøre 
nesten 700 000 flere årsverk enn i dag. I dag arbeider om lag 30 prosent av arbeidsstyrken i 
offentlig sektor. Skulle offentlig sektor øke med nær 900 000 personer frem mot 2060 og 
arbeidsstyrken ikke er særlig større enn i dag, vil om lag 2/3 av arbeidsstyrken være offentlig 
ansatte.  Det er et lite realistisk scenario. 

Arbeidsstyrken er i dag på om lag 2,65 millioner personer, vel 150 000 høyere enn 
utgangspunktet som figur 27 baserer seg på. Selv om det bidrar i positiv retning, vil den 
kommende eldrebølgen uansett medføre en bemanningsmessig utfordring for velferdsstaten. 
En bør derfor se også utenfor landets grenser for å øke arbeidsstyrken, og tillate mer 
innvandring av både mer og mindre kvalifisert arbeidskraft. 

 

Figur 27: Anslag på fremskrevet arbeidsstyrke basert på forutsetninger i perspektivmeldingen. Alternativ 
bane med fortsettelse av trend knyttet til redusert arbeidstid som betyr videre nedgang fra drøyt 1400 
timer til ca 1200 timer årlig.  

 

Kilde: SSB, Perspektivmeldingen 2009 og NyAnalyse 
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KONKLUSJON 
 
Velferdsstaten, slik vi er vant til at den utvikler seg, står overfor store utfordringer. Med den 
nåværende utviklingsbanen er den ikke bærekraftig på lengre sikt.  

Hvis dagens nivå på kvalitet og ressursbruk per bruker holdes fast de kommende 50 år og 
vår adferd ikke endres, er inndekningsbehovet om lag 150-180 mrd. 2012-kroner. Men med 
en privat velstand som vil fortsette å øke, er det lite realistisk å legge til grunn at 
kvalitetsveksten innen offentlig sektor skal stoppe opp. Ved en standardvekst på linje med 
utviklingen som har vært de siste par tiårene og uendret adferd, er inndekningsbehovet på 
om lag 390 mrd. 2012-kroner. Det er ikke langt unna det dobbelte av hva staten i dag får inn 
på momsavgiften. I dette anslaget er det lagt til grunn at reduksjonen i gjennomsnittlig 
arbeidstid fra 1990 til i dag stopper opp. Fortsetter utviklingen i reduksjon i gjennomsnittlig 
arbeidstid, gir det et ytterligere inndekningsbehov på om lag 135 mrd. 2012-kroner de 
kommende 50 årene. Legger man til grunn at standardvekst de siste par tiår innen helse og 
omsorg varer ved og gjennomsnittlig arbeidstid fortsetter å synke, kan det offentlige stå 
overfor et årlig budsjettunderskudd på om lag 525 mrd. kroner i 2060. Det er ikke en 
bærekraftig utviklingsbane. 

Generasjonsregnskapet og andre analyser av de langsiktige utviklingstrekkene i offentlig 
sektor som presenteres i perspektivmeldinger og statsbudsjettene, legger til grunn 
urealistiske forutsetninger som bryter med langvarige trendvekster. Standarden i offentlige 
tjenester har blitt forbedret de senere tiår. En fortsatt utvikling i denne retningen bør 
innarbeides i analysene.  

Det offentlige vil ha et stort bemanningsbehov frem mot 2060, uansett hvilke forutsetninger 
som legges til grunn. Spesielt helse- og omsorgssektorene vil kreve økt bemanning. 
Fortsetter utviklingen i standarden på offentlige tjenester, vil det i 2060 være behov for 
nesten 900 000 årsverk innen helse og omsorg, mot litt over 200 000 i dag. Det tilsvarer 
nesten en dobling av antall årsverk i offentlig sektor. Selv med uendret standard de neste 50 
årene, en lite realistisk forutsetning, vil det være behov for over 400 000 nye årsverk i helse 
og omsorg. 

Bærekraften i offentlige velferdsordninger kan styrkes, dersom det fremover arbeides aktivt 
med tiltak som kan gi økt arbeidsinnsats, økt innovasjon innen offentlig velferdsproduksjon 
og reduserte offentlige velferdskostnader.  

Utfordringene er store. Men det er relativt lenge til de for alvor slår inn. Det gir tid til å få 
vedtatt god og virksom politikk. Frem til 2020 vil staten også ha mer inntekter enn utgifter. 
Sammen med det handlingsrommet som følger av avkastningen fra Statens Pensjonsfond, 
gir det et godt utgangspunkt til å sikre en bærekraftig og robust offentlig velferdsproduksjon 
også i fremtiden. 
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Anbefalinger: 

• Den historiske utviklingsbanen i offentlig ressursbruk bør inkluderes ved 
fremtidige beregninger av velferdsstatens utvikling i et 50års-perspektiv.  
Den sittende regjering, som tidligere regjeringer, har ved hvert eneste statsbudsjett 
ambisjon om å øke kvaliteten på offentlige tjenester. De langsiktige beregningenes 
utgangspunkt om at dagens standard på offentlige tjenester skal ligge fast også i 
fremtiden, brytes derfor allerede i neste års budsjett. Andre relevante trendutviklinger bør 
også innarbeides på en tydelig måte i de langsiktige prognosene. Sentralt her er 
utviklingen i gjennomsnittlig arbeidstid. 

 

 

• Sentrale premisser for prioritering av offentlig velferd bør beregnes på nytt i hvert 
statsbudsjett. 
Anslag på historisk utvikling i offentlig ressursbruk presenteres i perspektivmeldingen, en 
melding som skrives en gang per stortingsperiode. I en uoversiktlig og skiftende verden 
bør sentrale premisser for den offentlige debatt, slik som den historiske utviklingsbanen i 
offentlig ressursbruk, beregnes på nytt i hvert statsbudsjett. 

 

• Tiltak som kan styrke bærekraften i offentlige velferdsordninger, bør gjennomgås 
grundig, og det bør systematisk arbeides med forbedringer, både i de årlige 
statsbudsjettene og ved utforming av relevant politikk gjennom året. 
Det er mange områder som har betydning for bærekraften i offentlige velferdsordninger, 
herunder tiltak som legger til rette for økt arbeidsinnsats, økt innovasjon innen offentlig 
velferdsproduksjon og reduserte kostnader til offentlig velferd. 
 

 

Notatet er skrevet av samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje: e-post: vinje@civita.no 

 

                                                

i http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-9-2008-2009-
ii http://www.civita.no/publikasjon/handlingsregelen-10-aar-1631 
iii Spørsmål nr. 251, fra Finanskomiteen/ Høyres fraksjon, av 13.10.2006, vedrørende Statsbudsjettet 
2007 
iv http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2011/analyser-av-langsiktig-barekraft-i-
offen.html?id=664485 
 


