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Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesak-
tive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og 
større krav til kvalitet. Vi reddes ikke av oljepengene. Det 
betyr at vi har store utfordringer fremover. 

Denne pamfletten tar opp de viktigste utfordringene og 
peker på en rekke mulige tiltak som kan bidra til god velferd, 
sunne statsfinanser og et produktivt arbeidsliv også i frem-
tiden.

Pamfletten kan leses av alle samfunnsinteresserte, gjerne 
også av unge mennesker uten forkunnskaper i økonomi. 
Målet er å bidra til debatt om viktige politiske veivalg. 
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1. Innledning

Perspektivmeldingen er kanskje det viktigste politiske dokumentet for 
dagens og morgendagens unge. Likevel er det få som kjenner til den. 
Utredningen publiseres av regjeringen én gang per stortingsperiode og gir 
et anslag over hvordan Norge og den norske økonomien vil utvikle seg de 
neste 50 årene, basert på den informasjonen man har når meldingen skri-
ves. I denne pamfletten beskrives utfordringene som den siste Perspektiv-
meldingen tar opp. Vi tar også opp utfordringer som Perspektivmeldingen 
ikke sier noe om, men som er viktige for å få et realistisk bilde av den ret-
ningen samfunnet utvikler seg i. 

Politikk handler om å velge kurs og ta beslutninger som påvirker samfunns-
utviklingen. Har man en felles forståelse av hvilke utfordringer vi har, er 
det også enklere å se mulige løsninger og diskutere dem. Det er de som i 
dag er unge, som må finne mange av løsningene på de utfordringene vi 
står foran. Jo tidligere disse løsningene diskuteres, jo raskere kan de settes 
i verk, og jo enklere vil det bli å møte utfordringene. Det mest risikable vi 
kan gjøre, er å vente for lenge. 

Perspektivmeldingen slår fast at Norge i dag er et godt land å leve i. Vi 
har høy inntekt og stort sett gode liv. Rikdommen er jevnere fordelt enn i 
mange andre land, og vi har omfattende velferdsordninger og lav arbeids-
ledighet. Dessuten har vi et effektivt næringsliv, et sterkt demokrati, lite 
korrupsjon og en velfungerende rettsstat. I tillegg har vi olje og gass, og Sta-
tens pensjonsfond utland (SPU), også kalt «Oljefondet». Vi lever lenger, er 
friskere enn før, og de fleste deltar i arbeidslivet.
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Men det er skjær i sjøen. Spesielt har det stor betydning at vi i fremtiden 
blir flere eldre og færre yrkesaktive som kan betale skatt. Det betyr at det 
vil være vanskeligere å finansiere velferdsstaten. To andre trender bidrar 
til det samme: Vi arbeider stadig mindre, og kvaliteten på de offentlige tje-
nestene blir stadig bedre. Dersom ikke denne utviklingen skal føre til store 
underskudd, må vi bli enda mer produktive enn vi er i dag. At vi har penger 
i Oljefondet vil bety stadig mindre for våre muligheter til å betale for vel-
ferdsstaten. Fondet er ikke i nærheten av å være stort nok til å dekke utgif-
tene vi vil få i fremtiden. Inntektene fra olje- og gassutvinningen avhenger 
dessuten av den internasjonale prisutviklingen, og norsk økonomi er blitt 
avhengig av en høy oljepris. Vi kan ikke være sikre på at oljeprisen vil holde 
seg høy i årene som kommer. I tillegg er olje og gass skadelig for klimaet. 
På sikt vil derfor fossile energikilder få konkurranse fra mer miljøvennlig 
energi. 

Også norsk næringsliv er blitt svært avhengig av oljesektoren. Mange av de 
produktene og tjenestene næringslivet produserer, er knyttet til oljebran-
sjen. Det kan gjøre oss sårbare. Det er sannsynlig at de som kjøper norsk 
olje og gass i dag, heller vil kjøpe mer klimavennlig energi i fremtiden, hvis 
de får muligheten. Derfor trengs det også andre næringer som kan skaffe 
oss inntekter i fremtiden.

Vi har i tillegg en omfattende velferdsstat. Trygder, pensjoner, helsevesen 
og skole er avhengige av store skatteinntekter hvert år. Dersom skatteinn-
tektene går ned, eller utgiftene stiger for mye, betyr det at offentlig sektor 
på sikt ikke har råd til å tilby det vi ønsker at den skal tilby. Derfor er det 
avgjørende at de offentlige velferdsordningene innrettes slik at de er mest 
mulig bærekraftige. At ordningene er økonomisk bærekraftige, betyr at det 
er mulig å opprettholde dem også i fremtiden. Om det er mulig, avhenger 
av hvilke valg vi gjør i dag.

Denne pamfletten handler om den økonomiske bærekraften og tar ikke 
opp klima- og miljøpolitikk. En bærekraftig utvikling fremover vil også 
måtte ta klima- og miljøutfordringene på alvor. 

I pamfletten skisserer vi ulike handlingsalternativer og valg som kan gjø-
res. Det anbefales politikk, der forfatteren og andre Civita-medarbeidere 
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tidligere har utgitt publikasjoner og tatt til orde for bestemte veivalg. Sam-
tidig understreker vi at utfordringene neppe vil kunne løses uten en kom-
binasjon av ulike tiltak.

For lesere som ønsker forklaringer på økonomiske ord og uttrykk som bru-
kes, er det laget et vedlegg bakerst i pamfletten. Teksten bygger ellers på 
tidligere arbeider som er gjort av flere medarbeidere i Civita. Det er der-
for ikke brukt henvisninger og noter i selve pamfletten. Civitas publika-
sjoner kan lastes ned gratis på www.civita.no. Øvrig informasjon er hentet 
fra Perspektivmeldingen fra 2013, fra SSB og fra Finansdepartementet. Jeg 
vil takke Villeman Vinje, Marius Doksheim, Torstein Ulserød og Kristin 
Clemet for mange gode innspill og kommentarer, og Therese Thomassen 
for hjelp til lay-out og produksjon. Pamfletten er særlig tiltenkt unge, sam-
funnsengasjerte mennesker som ønsker å vite noe om norsk samfunnsut-
vikling og de mulighetene og utfordringene vi står overfor.
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2. Utfordringen:  
Velferdsstaten er ikke bærekraftig

Perspektivmeldingen 2013 (tilgjengelig på www.regjeringen.no) ble lagt 
frem av Stoltenberg II-regjeringen våren 2013, og viser at selv om de norske 
statsfinansene i dag er gode, kan situasjonen på lengre sikt bli mer utfor-
drende. Befolkningen blir eldre. Det betyr at flere vil bli pensjonister, og at 
flere vil trenge helse- og omsorgstjenester. Det skaper utfordringer i tiårene 
som kommer, fordi det, relativt sett, blir færre yrkesaktive som jobber og 
betaler skatt, og som dermed finansierer velferdsstaten, og flere som mot-
tar trygder og velferdsytelser. 

Perspektivmeldingens hovedbudskap er at vi i 2060 vil ha et underskudd 
på 6,1 prosent av Fastlands-BNP, dersom ingenting gjøres. Målt i dagens 
pengeverdi tilsvarer det et årlig underskudd på ca. 140 milliarder kroner. 
Offentlige budsjetter vil begynne å gå med underskudd allerede midt på 
2020-tallet. Underskuddet kan i virkeligheten både bli mindre og større, 
avhengig av de valg som gjøres i dag.

Våre velferdsordninger er omfattende. Det betyr at staten har påtatt seg 
ansvaret for å finansiere og yte mange tjenester og goder, og at borgerne må 
betale skatter og avgifter for å finansiere disse. Perspektivmeldingen forkla-
rer hvordan arbeidsinnsats og inntekter henger sammen med utgiftene til 
ulike velferdstjenester. Meldingen viser hvilke utfordringer og hvilke valg-
muligheter vi har i fremtiden, og hva som påvirker utviklingen. På inn-
tektssiden er endringer i arbeidsinnsatsen viktigst. Dessuten vil endret 
etterspørsel og pris på norsk olje og gass spille inn. På utgiftssiden er det 
særlig kostnadene til ulike offentlige tjenester og ytelser som er viktig.
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Hvordan vi innretter offentlige tjenester, hvordan pensjonssystemet vårt 
er, og hvordan vi etter hvert omstiller næringslivet vårt til å bli mer miljø-
vennlig og mindre avhengig av olje og gass i fremtiden, vil få stor betydning 
for utviklingen. Det vil også være avgjørende hvordan vi omstiller oss til en 
situasjon med en aldrende befolkning og færre i arbeid. Perspektivmeldin-
gen viser konsekvensene av mange slike valg for fremtiden, gjerne ved kur-
ver som avviker fra den utviklingen som regjeringen anser som den mest 
sannsynlige i analysene, den såkalte referansebanen. 

Flere av de forutsetningene Perspektivmeldingen legger til grunn for å 
anta at vi får et underskudd på 140 milliarder kroner i 2060, er lite rea-
listiske. Hvis man legger mer realistiske antagelser til grunn, slik som at 
arbeidsinnsatsen vil fortsette å synke jo rikere vi blir, og at politikere også 
i fremtiden vil love bedre kvalitet på offentlige velferdstjenester, avdekker 
tallgrunnlaget i Perspektivmeldingen at velferdsstaten ikke er bærekraftig, 
dersom den fortsetter å utvikle seg slik den har gjort til nå. 

Demografi

Utviklingen i demografien, altså befolkningens alder og sammensetning, 
betyr mye for velferdsstatens bærekraft. Hvor lenge vi lever, hvor mange 
som blir født og hvordan antallet eldre og yngre utvikler seg i forhold til 
hverandre, har stor betydning for hvor mange som er i arbeid og hvor 
mange som trenger offentlige tjenester. Hvor mange som flytter til Norge 
og hvor mange som flytter ut, er også viktig.

Det er i utgangspunktet positivt at befolkningen i et land blir eldre. Lange 
og friske liv er tegn på et høyt velstandsnivå. Men det er en utfordring at 
det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Det betyr at det blir færre som 
arbeider og betaler skatt i forhold til den andelen som blir pensjonister og 
mottar pensjon, og som må betales av de som er i arbeid. Siden pensjonsut-
betalingene i stor grad er basert på et såkalt pay-as-you-go-prinsipp, det vil 
si at skatteinntektene vi får inn hvert år, brukes til pensjonsutbetalingene 
til pensjonistene det samme året, har forholdet mellom antall pensjonister 
og personer i arbeid direkte betydning for offentlige budsjetter og bære-
kraften i systemet. Denne utfordringen deler vi med mange vestlige land.
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Figuren under illustrerer fremtidens velferdsutfordringer godt. Over stre-
ken er antallet eldre (over 67 år), og under streken er de i yrkesaktiv alder 
(20–66 år). De som er under streken, skal altså betale pensjonen for de 
som er over. Figurene viser hvor mange flere som vil være pensjonister i 
fremtiden. Mens vi i 1970 hadde fem yrkesaktive per pensjonist, vil vi i 
2060 bare ha 2,5 yrkesaktive per pensjonist. Med andre ord: Mens fem 
personer i arbeidsdyktig alder skulle spleise på utgiftene til én pensjonist i 
1970, vil det i 2060 bare være 2,5 personer til å dele på den samme regnin-
gen. Dermed blir det mer å betale for hver som er yrkesaktiv.

Antall personer over 67 år per 10 personer i yrkesaktiv alder (20–66 år)

Kilde: Perspektivmeldingen, 2013.
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Underskuddene kommer

Hovedbudskapet i Perspektivmeldingen 2013 er at vi med dagens velferds-
ordninger og arbeidsinnsats kan komme til å få et underskudd på stats-
budsjettet som tilsvarer 6,1 prosent av Fastlands-BNP i 2060. Den viktigste 
årsaken til dette er at vi får flere pensjonister og større utgifter til helse- og 
omsorgstjenester. Figuren under viser utviklingen i offentlige finanser, for-
utsatt en videreføring av kvaliteten på offentlige velferdstjenester slik den 
er i dag og en gjennomsnittlig arbeidsinnsats på nivå med det den var i 
2011. Rundt 2025 begynner offentlige budsjetter å gå med underskudd, og 
underskuddet er anslått å stige år for år etter det, også etter år 2060, selv 
om analysen ikke går lenger. 

Underskudd på statsbudsjettet i prosent av Fastlands-BNP

Kilde: Perspektivmeldingen, 2013. Fallende utvikling viser bedret offentlig økonomi, 
stigende utvikling viser offentlige budsjetter med underskudd (over 0-linjen).

Mye tyder imidlertid på at det fremtidige underskuddet blir klart større 
enn figuren viser. Hovedgrunnen er at disse beregningene er basert på 
noen forutsetninger som neppe er realistiske, noe som er omtalt i Civi-
ta-notatene nr. 2/2012, Velferdsutfordringen, og nr. 3/2013, Ikke bærekraftig 
velferdsstat: Behov for reformer.

Det er blant annet lite realistisk at vi i 2060 skal ha samme standard på 
offentlige tjenester som vi har i dag. De siste tiårene har vi fått stadig bedre 
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kvalitet på tjenestene som det offentlige leverer, og de politiske partiene 
lover fortsatt økt kvalitet. Det er antagelig også lite realistisk at vi vil greie 
å opprettholde arbeidsinnsatsen på dagens nivå. De siste tiårene har vi, 
i snitt, jobbet stadig mindre. Vi jobber færre timer, tar lengre ferier, og 
mange jobber deltid. Dessuten bidrar lengre utdanning og tidligere pensjo-
nering til et kortere yrkesliv. 

Dersom vi i stedet legger til grunn at vi hvert år fortsetter å øke kvaliteten 
på sykehusene og pleie- og omsorgstjenestene, samtidig som vi fortsetter å 
redusere arbeidstiden, vil det forventede årlige underskuddet for velferds-
staten bli betydelig større.

Neste figur viser noen anslag på offentlige budsjettunderskudd i 2060 med 
ulike forutsetninger for kvalitetsvekst innen helse- og omsorgstjenester og 
redusert arbeidsinnsats. 

Figuren bygger på analyser som forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm 
i Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort etter at Perspektivmeldingen ble 
publisert i 2013, der de også har innarbeidet tall for hvordan de tror pen-
sjonsreformen, som ble satt i verk fra 2009, vil slå ut. Pensjonsreformen gjel-
der fullt ut for ansatte i privat sektor og i moderat grad for ansatte i offentlig 
sektor. Den gjør det mer lønnsomt å fortsette i arbeid når man blir eldre, og 
de som ønsker tidlig pensjonering (mulig fra man er 62 år), må selv bære 
hoveddelen av kostnadene det medfører. Den økte arbeidsinnsatsen som 
pensjonsreformen er antatt å føre til, og som ikke var med i beregningene 
da Stoltenberg II-regjeringen la frem Perspektivmeldingen, reduserer det 
offentlige underskuddet i 2060 fra 6,1 prosent av Fastlands-BNP til 2,5 pro-
sent. Men, som nevnt over, er det lite realistisk at standarden fra 2011 på 
offentlige helse- og omsorgstjenester og arbeidsinnsatsen vil ligge fast de 
neste 50 årene. Derfor trekker disse forholdene i motsatt retning.

Beregningene viser at dersom kvaliteten på velferdsordningene ligger fast, 
og arbeidstiden reduseres med 0,5 prosent per år (mens reduksjonen har 
vært på 0,6 prosent i snitt de siste 30 år), vil man rett før 2060 kunne ha 
en gjennomsnittlig arbeidsdag på seks timer, mot 7,5 timer i dag. Det vil 
øke de offentlige underskuddene fra 2,5 prosent til 11,2 prosent av Fast-
lands-BNP. Dersom vi har en kvalitetsvekst på én prosent per år, men 
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holder arbeidsinnsatsen fast på 2011-nivå (og tar med virkningene av pens-
jonsreformen), blir underskuddet 12,7 prosent av Fastlands-BNP.

SSB har ikke gjennomført analyser av konsekvensene for offentlige bud-
sjetter av at både kvaliteten i helse- og omsorgssektoren øker, og den gjen-
nomsnittlige arbeidstiden fortsetter å gå ned, slik erfaringen har vært frem 
til nå. Civitas egne beregninger viser at gradvis redusert gjennomsnittlig 
arbeidstid til seks timer innen 2060 og én prosent årlig kvalitetsvekst i 
offentlige helse- og omsorgstjenester, vil gi et offentlig budsjettunderskudd 
i 2060 på rundt 21 prosent. Økes kvalitetsveksten fra én til 1,5 prosent, 
som har vært utviklingen de siste par tiår, øker underskuddet til rundt 26 
prosent. Målt i dagens kroner tilsvarer det et årlig budsjettunderskudd fra 
2060 på i underkant av 500 mrd. kroner (én prosent kvalitetsvekst) eller 
rundt 600 mrd. kroner (1,5 prosent kvalitetsvekst).

Ulike underskudd i 2060 i % av Fastlands-BNP ved ulike forutsetninger

Kilde: Tall fra Perspektivmeldingen 2013, nye analyser fra SSB og egne beregninger. 
Fremtidig årlige budsjettunderskudd i Norge i 2060 som prosent av Fastlands-BNP ved 
ulike forutsetninger.
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Disse mer realistiske anslagene på fremtidige underskudd gir forventede 
underskudd som er større enn de underskuddene flere land i Sør-Europa har 
slitt med de siste årene, og som gir dem store økonomiske og sosiale proble-
mer. Vi har hørt mye om at Hellas har hatt store problemer med statsbud-
sjettet og har måttet kutte i kostnadene, men likevel var Hellas’ underskudd, 
på det verste, mindre enn det underskuddet vi kan få i Norge. 

Det er arbeidsinnsatsen og kvalitetsutviklingen som betyr mest for hvordan 
utviklingen i Norge vil bli. Men også andre faktorer har stor betydning, slik 
vi ser i neste figur (se nærmere om  beregningene basert på Perspektiv-
meldingen i Civita-notat nr. 3/2013, Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for 
reformer). Skulle for eksempel olje- og gassprisene synke med 25 prosent, 
vil det, som det fremgår av figuren nedenfor, øke inndekningsbehovet med 
to prosentpoeng. I Perspektivmeldingen ligger det også en forutsetning om 
produktivitetsvekst. Det betyr at man forutsetter at vi i fremtiden vil bli 
mer produktive enn vi er i dag, dvs. at vi får mer igjen for hver time vi arbei-
der. Men produktivitetsvekst i privat sektor betyr lite for velferdsstatens 
bæreevne, selv om det vil være bra for Norges konkurransekraft og verdi-
skaping. Dette skal vi komme tilbake til i et senere avsnitt.

Negative faktorer for velferdsstatens bæreevne, økning i 
inndekningsbehov. Prosent av Fastlands-BNP 

Kilde: Civita-notat nr. 3/2013, Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for reformer.
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Heldigvis er det også mulig å gjøre noe for å snu underskuddet til over-
skudd. Neste figur viser hvilke endringer som vil ha størst positiv effekt. 
En økning i arbeidsinnsatsen vil være det som har størst betydning. Hvor 
lenge vi arbeider, og, tilsvarende, hvor mange år vi er pensjonister og hva 
vi mottar i pensjon, slår kraftig ut på statsbudsjettet. I Perspektivmeldin-
gen er det anslått at vi reduserer underskuddet med rett under fire pro-
sentpoeng, dersom arbeidsinnsatsen økes tilsvarende forventet virkning av 
pensjonsreformen.

Klarer man å øke effektiviteten i offentlig sektor med 0,25 prosent årlig, vil 
også underskuddet reduseres med nesten fire prosentpoeng. Skulle Olje-
fondet få ett prosentpoeng høyere avkastning enn forventet, bidrar det med 
to prosentpoeng lavere underskudd. Også høyere olje- og gasspris, at vi blir 
friskere og trenger mindre krevende omsorgstjenester, eller at vi klarer å 
øke sparingen av oljepenger, vil ha positiv betydning. Det som ikke vil slå 
ut noe særlig, er effektivitetsgevinster i privat sektor.

Positive faktorer for velferdsstatens bæreevne, redusert 
inndekningsbehov. Prosent av Fastlands-BNP

Kilde: Civita-notat nr. 3/2013, Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for reformer.
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Arbeidsinnsats 

Hvordan vi arbeider, hvor mye vi arbeider og hvor mange som arbeider, er 
helt avgjørende for hvordan velferdsstatens bærekraft vil utvikle seg. Selv 
små endringer til det bedre, eller verre, vil ha stor betydning og gi store 
utslag på de offentlige budsjettene. Olje- og gass-sektoren betyr lite. Det er 
utviklingen i fastlandsøkonomien, der de aller fleste arbeider, som er mest 
avgjørende i det lange perspektivet.

Arbeidsinnsatsen er viktig for velferdsstatens bærekraft. Dersom vi ønsker 
å opprettholde en stor velferdsstat, er det derfor viktig at så mange som 
mulig deltar i arbeidslivet, og at de arbeider mest mulig. Lav arbeidsledig-
het, få uføre og få som arbeider deltid, vil både bidra til at skattegrunnlaget 
øker og til at utgiftene til trygder og stønader blir lavere.

Neste figur viser hvilke ulike forhold som påvirker arbeidsinnsatsen, målt i 
timeverk per innbygger. Demografi avgjør hvor mange mennesker i befolk-
ningen som er i yrkesaktiv alder. Sysselsettingen er andelen av de som er i 
yrkesaktiv alder, som er i arbeid. Arbeidsinnsatsen totalt er også avhengig 
av hvor mye de som er sysselsatt arbeider, målt i antall timer.
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Utviklingen i arbeidsdeltakelsen, altså hvem som arbeider og hvor mye 
de arbeider, er fra 1970 frem til i dag preget av to tunge trender. For 
det første er kvinner i større grad enn før i lønnet arbeid. Det betyr at 
mange oppgaver kvinner tidligere gjorde i hjemmet, som å yte omsorg for 
barn og eldre, i dag er betalte arbeidsoppgaver, som arbeid i barnehager, 
på sykehjem og i andre omsorgsyrker. For det andre har gjennomsnittlig 
arbeidstid sunket betydelig. Etter hvert som vi er blitt rikere, har vi valgt 
å bytte ut litt av rikdommen i mer fritid.

I dag er 67 prosent av alle kvinner og 72 prosent av alle menn mellom 15 
og 74 år i arbeid. Det er sannsynlig at vi har tatt ut mesteparten av poten-
sialet for å få flere kvinner inn i arbeidslivet. Perspektivmeldingen peker 
på at kvinner med barn mellom tre og seks år har en sysselsettingsandel 
på 85 prosent, noe som er svært høyt. I takt med at yngre generasjoner 
med høyere arbeidsdeltakelse kommer inn i arbeidslivet, samtidig som 
eldre generasjoner med lavere arbeidsdeltakelse går ut av arbeidslivet, vil 
sysselsettingsandelen kunne øke noe, men ikke mye.  

Samtidig som den samlede arbeidsdeltakelsen har ligget relativt stabilt 
de siste 40 årene, har gjennomsnittlig arbeidstid falt med vel 20 prosent 
siden 1970. Den vanlige arbeidsuken er redusert fra 42,5 timer til 37,5 
timer, vi har lengre ferie og pensjonerer oss tidligere. Figuren under viser 
den historiske utviklingen i antall arbeidede timer i året for alle som er 
sysselsatt, og hva antallet arbeidstimer blir når man deler på hele befolk-
ningen. Erfaringen er at med høyere velstandsnivå, har antall timer for 
de som er sysselsatt gått ned. Antagelsen i Perspektivmeldingen om at 
arbeidsinnsatsen fra og med 2011 skal ligge fast, medfører således et 
brudd med utviklingen til nå. Men som vi har sett: Forutsetter man at 
gjennomsnittlig arbeidstid for de som er sysselsatt, skal fortsette å synke 
i takt med at vi blir mer velstående, øker underskuddene på offentlige 
budsjetter vesentlig. Dette illustrerer hvor viktige forutsetningene er når 
vi skal analysere fremtiden.
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Historisk utvikling i antall timer arbeidet per år

Kilde: Perspektivmeldingen, 2013.

Selv om Norge har en høy andel av befolkningen i jobb, er det likevel mange 
i yrkesaktiv alder som mottar ulike ytelser som sykepenger, arbeidsavkla-
ringspenger og uføretrygd fra NAV. Noen er også arbeidsledige og mottar 
arbeidsledighetspenger. Likevel har vi hatt vekst i sysselsettingen i Norge 
de siste ti årene. Det skyldes blant annet høy arbeidsinnvandring. 

Oppsummert er yrkesdeltakelsen i Norge høy i internasjonal sammenheng, 
og vi har lavere arbeidsledighet enn de fleste andre land. Det er særlig sys-
selsettingen blant kvinner og blant de eldste som bidrar til at Norge ligger 
høyt i en slik sammenlikning. Også blant innvandrere er sysselsettingen 
høy i Norge sammenliknet med andre land. Samtidig arbeider hver som er 
yrkesaktiv, færre timer enn i de fleste andre land. Normalarbeidstiden for 
heltidsansatte er lavere enn gjennomsnittet i OECD, og vi har mer fravær 
knyttet til blant annet permisjoner og sykdom enn mange andre land. Vi 
ligger over OECD-snittet når det gjelder sysselsettingsandel, men under 
snittet når det gjelder antall timer arbeidet. Men selv om arbeidsinnsatsen 
i Norge er lavere enn i USA og snittet i EU, har vi høy produktivitet og får 
derfor, i snitt, mer igjen for hver time vi arbeider. 



mathilde fasting | 19

Sysselsettingsandeler i utvalgte land i 2011, prosent

Kilde: Norges Bank, Sentralbanksjefens årstale 2013. 1. Andel av befolkningen, 15–64 
år, som er sysselsatt. 2. Timeverk per person, 15–64 år, som andel av et normalt års-
verk på 1 750 timer. OECD består av de 34 mest utviklede landene i verden, kjenne-
tegnet av markedsøkonomi, demokrati og høyt inntektsnivå.

Produktivitet henger sammen med lønnsnivå. Lønningene er høyere i 
Norge enn i de aller fleste andre land. Det høye inntektsnivået skyldes to 
forhold: Det ene er at vi får høye priser for olje og gass som vi eksporterer, 
som derved gjør at vi kan betale høy lønn. Det andre er at vi i Norge er pro-
duktive og produserer store verdier for hver time vi arbeider. Dette skal vi 
komme tilbake til.

Pensjon 

Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning som gir befolkningen øko-
nomisk støtte ved sykdom, barnefødsler, arbeidsløshet, alderdom, uførhet, 
dødsfall og tap av forsørger. Folketrygden dekker også utgifter til medisinsk 
behandling og rehabilitering. 

Den største utgiften i Folketrygden er pensjoner. Da Folketrygden ble 
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vedtatt i 1967, var pensjonsalderen 70 år, og forventet levetid ved fødsel var 
bare ett år lenger enn pensjonsalderen. Med andre ord: Da var ikke pensjo-
nene en stor økonomisk belastning på statsbudsjettet. Siden den gang har 
to viktige ting skjedd: Normalpensjonsalderen er satt ned til 67 år, og leve-
alderen vår har økt kraftig. 

Vi har flere muligheter til å få pensjon i Norge. Alle får pensjon fra Fol-
ketrygden når de fyller 67 år. Det sikrer at alle mottar pensjon når de blir 
gamle. Jobber man i privat sektor, får man privat tjenestepensjon i tillegg 
til Folketrygden, dersom bedriften har pensjonsordning for de ansatte. I 
offentlig sektor får alle offentlig tjenestepensjon i tillegg til Folketrygden. 
Man kan også spare til pensjon selv ved å inngå private avtaler om pensjon 
med en bank eller et forsikringsselskap.

Folketrygdens minstepensjon fungerer som et sikkerhetsnett. Den regu-
leres i takt med vanlig lønnsutvikling, men blir også justert ned når gjen-
nomsnittlig levealder øker. De som ikke får spart opp gjennom livet, skal 
likevel få litt pensjon, samtidig som det skal lønne seg å spare gjennom 
å arbeide. 

En stor pensjonsreform ble vedtatt i 2005 og igangsatt i 2009. Den skal 
fases inn i tiårene som kommer, og er et skritt i riktig retning for å øke 
arbeidsinnsatsen. Den innebærer en fleksibel pensjonsalder fra 62 år, og 
fungerer slik at dess lenger man jobber, dess mer får man utbetalt i pen-
sjon. Mens man før kunne få full pensjon ved bare å basere seg på de 20 
årene da man tjente mest, vil nå alle år i arbeid telle med, helt til man fyller 
75 år. Sen pensjonering gir dermed mer utbetalt i året. I tillegg er det ved-
tatt en levealdersjustering. Det betyr at når forventet levealder i samfunnet 
stiger, må vi jobbe lenger før vi blir pensjonister. Dersom mange velger å 
pensjonere seg senere, vil det både bidra til høyere arbeidsdeltakelse blant 
eldre og til lavere pensjonsutgifter for det offentlige.

Pensjoner i privat sektor er i dag såkalte innskudds- eller hybridordninger. 
Det betyr at man betaler penger inn til et fond, og det er fondets størrelse 
når man pensjonerer seg som bestemmer pensjonen. De nye ordningene 
i privat sektor gjør det dermed klart mer lønnsomt å stå i jobb lenger enn 
tidligere. Private pensjonsordninger er reformert slik at bærekraft (at vi har 
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råd til utbetalingene) og fleksibilitet (at man selv påvirker utbetalingene 
gjennom hvor lenge man arbeider) er bedre ivaretatt. 

Tidligere ordninger, og flere ordninger i offentlig sektor, som ikke var 
inkludert i pensjonsreformen, er såkalt ytelsesbaserte. Det vil si at man 
er garantert en gitt prosent av den lønnen man har, når man går av med 
pensjon. Det betyr at det ikke er en direkte sammenheng mellom hva som 
er betalt inn i løpet av arbeidslivet eller hva som er i fondet og det man får 
ut i pensjon. At pensjonsreformen ikke er gjennomført i offentlig sektor, 
betyr at offentlig sektors AFP-ordning (avtalefestet pensjon) og tjeneste-
pensjonsordningene (OTP, offentlig tjenestepensjon) gjelder som før og er 
ytelsesbaserte. I Perspektivmeldingen har man ikke lagt til grunn at det blir 
reform av pensjonene i offentlig sektor. 

Så lenge offentlig sektor ikke har reformert sitt pensjonssystem, represen-
terer det en stor utfordring. Pensjonssystemet skal ideelt sett både oppfor-
dre til å stå i arbeid og i seg selv være bærekraftig. 

Stor offentlig sektor og omfattende trygdeordninger

Den norske velferdsmodellen er basert på at offentlige tjenester og goder 
betales gjennom skatt. Den er en såkalt skattefinansiert, universell modell, 
noe som betyr at de fleste er omfattet av, og har krav på, ulike tjenester eller 
goder, og at alle betaler skatt for å finansiere dem. 

Offentlige utgifter omfatter statlige og kommunale utgifter som går til å 
produsere tjenester, blant annet helse, omsorg og skole, og å utføre forvalt-
ningsoppgaver, og til ulike ytelser som pensjoner og trygder. De offentlige 
utgiftene til tjenesteproduksjon økte, ifølge Perspektivmeldingen, fra 22 til 
28 prosent av Fastlands-BNP fra 1978 til 2011. Økningen skyldes først og 
fremst utvidelser av tjenestetilbudet, for eksempel ved at vi har bygget ut 
barnehager, har flere sykehjem og tilbyr flere omsorgstjenester. 

Omtrent en tredjedel av samlede timeverk i fastlandsøkonomien er i 
offentlig sektor. Det betyr at den krever både arbeidskraft og ressurser. 
Dessuten har vi et omfattende trygdesystem utenom pensjonene. De 
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viktigste trygdene er arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og sykelønn. 
Neste figur viser hvor mye de viktigste trygdene og stønadene utgjør på 
statsbudsjettet i 2014, innbyrdes sortert etter størrelse. Alderspensjoner 
(inkludert etterlatte pensjoner) utgjør 47 prosent av de viktigste støna-
dene og trygdene, eller 181 mrd. kroner. Uførepensjonene utgjør 64 mrd. 
kroner, mens arbeids avklaringspengene er 33,7 mrd. kroner. Sykepenger 
er 38 mrd. kroner, barnetrygden er 15 mrd. kroner, og foreldrepenger er 
18,5 mrd. kroner. Kontantstøtten er på 1,1 mrd. kroner, omtrent like mye 
som det koster å gi fedre full opptjeningsrett til foreldrepermisjon.

Ulike trygder og stønader på statsbudsjettet 2014, prosent

Kilde: Statsbudsjettet 2014.

Den neste figuren viser hvor stor andel av befolkningen i Norge som er på 
uføretrygd og arbeidsavklaringspenger og tilsvarende andel av befolknin-
gen i Sverige. I Norge er uføretrygd/arbeidsavklaringspenger 66 prosent 
av lønnen. I Sverige er den 64 prosent, men den graderes og kan være 
mindre. 
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Andel av befolkningen på uføretrygd og arbeidsavklaringspenger i 
Sverige og i Norge, prosent av befolkningen mellom 20–64 år

Kilde: Foredrag Knut Anton Mork, Handelsbanken.

I Norge får vi 100 prosent dekning av lønnen når vi blir syke. Det er ingen 
av de andre landene i Norden som har en tilsvarende dekning av lønn ved 
sykdom. I Sverige er det en karensdag (ikke betaling første dagen man er 
borte), og deretter er sykelønnen 80 prosent av lønnen i ett år med noen 
muligheter til forlengelse. Regelverket er generelt strengere, med større 
krav til aktivitet enn i Norge, og dessuten er det innført et skattefradrag for 
den som er jobb. Neste figur viser utviklingen i sykefraværet i de nordiske 
landene fra 1997 og frem til 2010.

Sykefravær i Norden, prosent av sysselsatte 15–74 år

Kilde: Foredrag Knut Anton Mork, Handelsbanken.
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I Norge er sykefraværet langt høyere enn i de andre nordiske landene.

Produktivitetsutvikling

Produktiviteten er et mål på hvordan vi utnytter ressursene – hvor mye vi 
produserer ved hjelp av arbeidskraft og kapitalinnsats. Jo høyere produkti-
vitet, jo mer får vi ut av hver arbeidstime.  Hvordan vi arbeider og hvordan 
vi bruker teknologi har derfor stor betydning for produktiviteten. 

Høy produktivitet har så langt vært hovedårsaken til at Norge har klart å ha 
både et høyt kostnads- og lønnsnivå og en høy sysselsetting. Et høyt lønns-
nivå over tid krever at produktiviteten er høy. I dag er lønnsnivået i Norge 
betydelig høyere enn gjennomsnittet i EU. Det stiller store krav til vår pro-
duktivitet. Grafen nedenfor viser produktivitetsutviklingen og reallønnsut-
viklingen siden 1990. Lønn og produktivitet har fulgt hverandre, men siden 
2005 har reallønnen økt mer enn produktiviteten. Vi får mer betalt uten 
at vi er blitt mer produktive. Det skyldes i stor grad at det vi selger, har økt 
i pris. En slik bedring av bytteforholdet som er tatt ut i økt lønn, gjør øko-
nomien sårbar over tid. Erfaringen fra tidligere er at bedret bytteforhold 
raskt kan forverres. 

Utvikling i reallønn og produktivitet fra 1970 til 2010

Kilde: Statsbudsjettet 2014, tilleggsproposisjonen. 1970=100.
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Den neste grafen viser utviklingen i  arbeidskraftproduktivitet per time-
verk, altså hvor produktive vi er per time vi jobber. Her ligger Norge i dag 
lavest i utvalget som består av Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tysk-
land. Siden 2005 viser grafen at Norge har hatt fall i produktivitetsveksten 
sammenlignet med våre nærmeste naboland. 

Arbeidskraftproduktivitet per timeverk

Kilde: OECD, foredrag Hilde Bjørnland.

Grafen nedenfor viser lønnsutviklingen i OECD siden 1996. Det er kun 
Norge og Hellas som har hatt samme høye lønnsvekst. 

Lønnsutvikling i OECD 

Kilde: OECD, foredrag Hilde Bjørnland.
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Produktivitetsgevinstene i Norge har altså avtatt de senere årene. Sti-
mulansen i økonomien har kommet fra et gunstig bytteforhold med 
utlandet (høye eksportpriser og lave importpriser). Særlig har høye olje-
priser vært viktig. Det har bidratt til at lønningene, og derved kostna-
dene, har steget mye. Avtakende produktivitet er bekymringsfullt på sikt. 
Klarer ikke produktiviteten og kvaliteten å holde følge med kostnads-
utviklingen, blir det vanskeligere for norske bedrifter å konkurrere på 
internasjonale markeder. Høyre/FrP-regjeringen har oppnevnt en pro-
duktivitetskommisjon som blant annet skal analysere produktivitetsut-
viklingen (se også senere avsnitt).

Kvaliteten i fremtidens omsorg

En aldrende befolkning vil medføre flere utfordringer for offentlig sektor i 
årene som kommer. Omsorg- og helsetjenester vil bli mer etterspurt, men 
også kvaliteten på tjenestene som tilbys, vil bety mye. Økt kvalitet vil koste. 

Det er ikke dagens velferdsnivå som skal finansieres i fremtiden. Perspek-
tivmeldingen legger til grunn en videreføring av dagens velferdsordninger. 
Det betyr at meldingen tar hensyn til at det blir flere eldre, og at det blir 
dyrere å produsere velferdstjenestene, men den går ut fra at kvaliteten vil 
være den samme. I referansebanen i Perspektivmeldingen er det slik at ver-
ken kvaliteten på tjenestene eller dekningsgraden øker. Dekningsgraden 
er den andelen av befolkningen (over 67 år) som mottar ulike helse- og 
omsorgstjenester. En uendret dekningsgrad vil bety at du må være like syk 
og trenge tjenestene like mye som i dag, for å få dem. Mange av beregnin-
gene av hvor mange som må jobbe i helsesektoren og hvor mange syke-
hjemsplasser vi trenger, tar ikke hensyn til at vi høyst sannsynlig vil ønske 
både bedre kvalitet og økt dekningsgrad i fremtiden. 

Dersom vi legger til grunn at kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene, 
målt i timeverk per bruker, øker med én prosent hvert år fremover, vil det 
ha stor påvirkning på underskuddet på fremtidige budsjetter. Sannsynlig-
heten for at vi får en slik kvalitetsøkning er stor. Den årlige veksten i kvali-
tet har ligget på rundt 1,5 prosent i mange år, og det er ingen grunn til å tro 
at vi fremover skulle ønske å stanse på akkurat dagens kvalitetsnivå. Hvis 



mathilde fasting | 27

man snur på det, kan man spørre: Ville dagens eldre, og dagens velgere, 
vært fornøyd med en standard på offentlige tjenester på 1960-tallsnivå, 
samtidig som privat sektor kunne tilby tjenester på dagens kvalitetsnivå? 
Svaret er nok nei.

Derfor er det mer realistisk med kvalitetsøkning også fremover, enn at man 
antar at dagens kvalitet skal vedvare. Det er mange eldre i tiårene fremover 
som har levd et liv i velstand og med omfattende velstandsvekst. Privat vel-
stand vil antakelig fortsette å øke, og det vil derfor skapes forventninger om 
at også offentlige ordninger skal bli bedre. 

Todeling av økonomien

Næringslivet og olje- og gassektoren er viktige for vår evne til å finansiere 
velferdsstaten. Det snakkes i dag en del om faren for en todeling av øko-
nomien: At vi har en veldig sterk og lønnsom olje- og gassektor, mens det 
næringslivet som selger andre varer og tjenester, ikke har like høy lønn-
somhet. Det er derfor en fare for at vi blir for avhengige av oljesektoren og 
at kostnadsnivået her smitter over på resten av næringslivet.

Etterspørselen fra oljesektoren påvirker hele samfunnet. Denne etter-
spørselen har økt betydelig fra 1970 og frem til i dag, og den kan gå på 
bekostning av aktivitet i andre næringer. I dag utgjør etterspørselen fra 
oljesektoren 14 prosent av Fastlands-BNP, men dette tallet underkommu-
niserer sannsynligvis sektorens betydning for økonomien. Det er mange 
bedrifter i dag som leverer tjenester og produkter til oljesektoren, slik at 
omfanget er mye større enn bare de rene olje- og gassaktivitetene. Oljesek-
toren er lønnsom og har høy lønnsvekst. Denne veksten har smittet over til 
både annet privat næringsliv og offentlig sektor, slik at kostnadene der har 
økt, og avhengigheten av oljen er dermed enda større. 

Oljesektoren konkurrerer internasjonalt, men det er viktig at vi har et kon-
kurranseutsatt næringsliv utenom oljen, det vil si at vi også har andre vik-
tige næringer som konkurrerer internasjonalt og gir eksportinntekter. Det 
at Norge har en så stor del av økonomien knyttet til olje- og gassektoren, 
representerer også en risiko for at vi blir sårbare. Et næringsliv som har 
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flere ben å stå på, vil være mer robust til å møte fremtiden og sikre grunn-
laget for fremtidige arbeidsplasser og skatteinntekter.

Det private næringslivet består også av det vi kaller skjermet sektor. Det 
er bedrifter som i liten grad konkurrerer internasjonalt, som for eksempel 
restauranter, håndverkere, matvarebutikker og frisører. I slike bransjer kan 
prisene lettere økes når kostnader og lønninger øker, uten at man priser seg 
ut av markedet. Den skjermede sektoren i Norge har høy etterspørsel og lav 
arbeidsledighet så lenge oljesektoren går bra.

For å unngå for sterk avhengighet av oljeinntektene må det investeres i 
annet næringsliv. Derfor er det bekymringsfullt at investeringene i indus-
tri, utenom oljesektoren, ikke har vært så lave siden 1970. I 2011 var det 
kun én av 10 investerte kroner som gikk til industribedrifter som var uav-
hengige av oljesektoren (se Civita-rapporten Kompetent kapital (2013)). 
Fortsetter utviklingen, vil det svekke tradisjonell industri og annen kon-
kurranseutsatt næringsvirksomhet. 

Skjev formuesfordeling

Det private næringslivet er grunnlaget for arbeidsplasser og skatteinntek-
ter, som igjen finansierer velferdsgoder og arbeidsplasser i det offentlige. 
Den offentlige bærekraften er avhengig av et velfungerende næringsliv som 
bidrar med arbeidsplasser og skattebetalinger, og som skaper nye arbeids-
plasser for fremtiden.

En skjev formuesfordeling, der lite kapital eies av private, gir et dårli-
gere grunnlag for å utvikle et robust næringsliv for fremtiden. Norge 
har den laveste finansformuen (formue plassert i aksjer, verdipapirer og 
fond) (målt i kjøpekraftjusterte dollar) i hele OECD. Formuesfordelingen 
i Norge skiller seg fra den i andre velstående OECD-land. Det er vanlig 
at et rikt land har en formuesfordeling der finansplasseringer utgjør en 
større andel enn de gjør i fattigere land. Vanligvis er fordelingen rundt 
50/50 i finansielle (aksjer og verdipapirer) og ikke-finansielle investerin-
ger (bolig og eiendom). I Norge er andelen ikke-finansielle investeringer, 
for det meste bolig, rundt tre fjerdedeler. Vi har investert mye i eiendom, 
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mens staten er en stor finansiell eier, og hoveddelen av pensjonssparin-
gen foregår i offentlig regi. 

Privatpersoner i Norge investerer nesten utelukkende i bolig og kun en 
brøkdel i aksjer, aksjefond eller annen kapital til bedrifter. Kun rundt syv 
prosent av befolkningen investerte i aksjer i 2011. Det er bekymringsfullt 
at det er lite kapital til bedriftsetablering når det er de unge, nystartede 
bedriftene som i størst grad skaper arbeidsplasser i det private næringsli-
vet. I perioden fra 2002 til 2007 ble det skapt nesten 250 000 nye arbeids-
plasser i bedrifter som var under fem år gamle, og samtidig forsvant rundt 
180 000 arbeidsplasser i bedrifter som var mer enn fem år gamle. Netto ble 
det skapt nesten 70 000 nye arbeidsplasser, og det skyldtes de nyetablerte 
bedriftene. 

Internasjonale utfordringer

Norsk økonomi, og dermed vår evne til å finansiere velferdsstaten, påvir-
kes av endringer i prisene på de varene vi selger. Våre viktigste eksport-
varer får sin pris i det internasjonale markedet. Dersom prisene endres 
vesentlig, vil det ha betydning for norsk økonomi. Norsk eksport står 
for rundt 40 prosent av inntektene våre, og importen rundt 30 prosent 
av utgiftene. Bytteforholdet er altså avhengig av prisene både på det vi 
importerer og eksporter, og av mengden varer og tjenester vi eksporterer 
og importerer. 

Det som betyr mest for Norge, er olje- og gassprisene og etterspørselen 
etter olje og gass. Endringer i disse vil få store ringvirkninger for Norge, 
både direkte i oljerelatert virksomhet, og indirekte for Fastlands-Norge 
gjennom endret aktivitetsnivå for alle bedrifter som er knyttet til oljein-
dustrien, og endrede inntekter til Oljefondet. I 2012 utgjorde råolje og 
gass nesten halvparten av vår eksport. Det gunstige bytteforholdet vi har 
hatt en stund, skyldes at norske varer har vært sterkt etterspurt, særlig 
fra asiatiske land. Varer som olje, gass, fisk og metaller har oppnådd høye 
priser, samtidig som vi har kunnet importere rimelige forbruksvarer. Byt-
teforholdet kan imidlertid endres raskt, særlig dersom vi får et fall i olje-
prisene. Det vil ikke bare påvirke oljesektoren direkte, men også alle de 
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bedriftene som er avhengige av norsk oljeindustri. Norge er også avhen-
gig av andre råvarepriser, først og fremst på råfisk, oppdrettsfisk og fored-
lede fiskeprodukter. Til sammen utgjør disse varene rundt 17 prosent av 
Norges totale eksport.

Utviklingen i forbruket av ulike typer energi er også av stor betydning for 
Norge. Perspektivmeldingen anslår at den internasjonale etterspørselen 
etter olje fremdeles vil være betydelig i fremtiden, men mindre enn i 2010. 
Gasseksporten vil øke noe, mens eksporten av kull vil gå ned. Men slike 
antakelser kan selvsagt lett slå feil: Teknologiutvikling, kostnadsnivå, frem-
tidig bruk av fornybar energi, skifergass og –olje, priser på klimautslipp og 
globalisering av gassmarkedet, er bare noen av faktorene som vil påvirke 
prisingen og etterspørselen etter olje og gass i fremtiden.

Dessuten er det ikke bare den direkte etterspørselen og prisutviklingen 
for norsk olje og gass som påvirker økonomien. Utviklingen i interna-
sjonale finansmarkeder påvirker også norsk økonomi gjennom avkast-
ningen vi får på Oljefondet. Avkastningen på aksjer svinger mye. Det 
betyr at avkastningen på Oljefondet vil variere i takt med internasjonale 
konjunkturer. 

Hvor store inntektene til Oljefondet er hvert år, avhenger av hvor mye 
olje og gass vi selger og til hvilken pris. Referansebanen i Perspektiv-
meldingen er basert på en oljepris på 525 kroner per fat, målt i faste 
2013-kroner. Utviklingen i oljeprisen får betydning for velferdsstatens 
bærekraft, men høy oljepris alene er ikke nok til at statsbudsjettet går i 
balanse i 2060.

På lang sikt er Norges konkurranseevne avhengig av at vi har et robust 
næringsliv som er mindre avhengig av olje og gass. Selve sektoren vil få 
mindre betydning, både som følge av at olje og gass er ikke-fornybare res-
surser, og som følge av klimautfordringer som krever at vi enten renser CO

2 

eller går over til miljøvennlige energiformer. Dermed vil også Oljefondet 
gradvis få mindre påfyll av inntekter fra olje- og gassektoren, og finansier-
ingsbidraget til statsbudsjettet vil gradvis avta.
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Forventet realavkastning av Oljefondet og pensjonsutgifter i 
Folketrygden. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Kilde: Statsbudsjettet 2012.

Det er derfor viktig at konkurranseutsatte bedrifter, de bedriftene som 
møter direkte konkurranse fra utlandet, klarer seg. Dersom presset på disse 
bedriftene blir for stort, svekkes mulighetene til en god fremtidig velferd 
når oljesektorens betydning avtar.
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3. Mulige løsninger på utfordringene

Som vi har sett, anslår Perspektivmeldingen fra 2013 at vi i 2060 vil ha 
et underskudd på 6,1 prosent av Fastlands-BNP. Tar vi hensyn til pen-
sjonsreformen blir underskuddet mindre, men legger vi til at vi får en 
kvalitetsvekst i offentlige tjenester, og at vi fortsetter å jobbe mindre, vil 
underskuddet bli flere ganger større.

Perspektivmeldingen peker på store utfordringer, men det er ikke umulig å 
gjøre noe med dem. Spørsmålet er hva som kan gjøres for å skape en øko-
nomisk bærekraftig velferdsstat, og hva som bør prioriteres. Vi har i årene 
fremover muligheten til å vri kursen og sikre at underskuddene på stats-
budsjettet ikke blir uhåndterbare. Jo raskere vi kommer i gang med juste-
ringene, jo mindre trenger de å være. 

De viktigste utfordringene fremover vil komme på fire ulike områder: I 
arbeidslivet, i offentlig sektor, i næringslivet og internasjonalt. De tre før-
ste kan vi gjøre noe med. Hvordan utviklingen vil bli internasjonalt, har vi 
mindre muligheter til å påvirke, men vi kan innrette oss slik at vi ikke blir 
for sårbare.

I resten av denne pamfletten skal vi se på hvilke løsninger og alternative 
veivalg vi har i fremtiden. Vi går først gjennom de reformene som kan 
skape vekst, nemlig tilrettelegging for et produktivt og konkurransedyktig 
næringsliv, og et økt og bedre arbeidstilbud. Deretter ser vi på produktivi-
tets- og effektivitetsforbedringer i offentlig sektor, og på muligheter for å 
redusere veksten i offentlige utgifter. I tillegg drøfter vi mulige endringer i 
skattepolitikken, som både bidrar til bedre og mer rettferdig skattlegging, 
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og til å sikre finansieringen av fremtidens offentlige velferdstjenester. De 
politiske valgene vi har, dreier seg altså om arbeidsinnsats, verdiskaping, 
skatt og om omfang og kvalitet på den offentlige velferden.
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4. Økt verdiskaping og styrket næringsliv

Velferdsstatens økonomiske bærekraft er avhengig av et velfungerende og 
produktivt næringsliv som bidrar med arbeidsplasser og skatteinntekter. I 
dette kapittelet ser vi på reformer som kan bidra til å styrke næringslivet.

Handlingsrom for lavere skatter på kort sikt

Som vi har sett i kapittelet om utfordringene, vil ikke underskuddene på 
statsbudsjettet komme før rundt 2025. Det handlingsrommet vi har frem til 
midten av neste tiår, kan på kort sikt benyttes til kvalitetsheving i offentlig sek-
tor, til skatteletter for å fremme vekst i økonomien, til økt sparing i Oljefondet 
eller til en kombinasjon. Så langt har de politiske partiene stort sett gått inn for 
kvalitetsheving i offentlige tjenester og noe økt sparing i Oljefondet.

På kort sikt er reduserte skatter en mulighet. Da handlingsregelen ble 
vedtatt, ble det bestemt at vekstfremmende skattelettelser skulle være ett 
av områdene som handlingsrommet skulle brukes til (se forklaring bak-
erst i denne pamfletten) i tillegg til utdanning, forskning og infrastruk-
tur. Som vist i figuren i kapittel 2, er det overskudd på statsbudsjettet 
de neste ti årene. Skatteletter mens statsbudsjettet har overskudd gjør 
at vi kan bidra til en bedre økonomisk utvikling i næringslivet og større 
verdiskaping.

SSB har beregnet at om alt av handlingsrom fra oljeinntektene var blitt brukt 
på skatteletter fra 2006, kunne arbeidsgiveravgiften blitt fjernet i sin helhet, 
og ligget på et lavere nivå i 2050 enn i dag ved gradvis gjeninnføring, etter-
som demografien øker velferdsstatens kostnader i fremtiden. Stoltenberg 



mathilde fasting | 35

I-regjeringen foreslo skatteletter (9 mrd. 2014-kroner i budsjettåret 2002), det 
samme gjorde Bondevik II-regjeringen, mens Stoltenberg II-regjeringen økte 
skattene. Intensjonene med handlingsregelen er derfor så langt ikke fulgt opp.

Fjerne formuesskatten for å styrke privat kapitaldannelse

All skatteinnkreving gir et effektivitetstap, som reduserer velstandsnivået. 
En tommelfingerregel Finansdepartementet opererer med, er at hver skat-
tekrone fører til et effektivitetstap på om lag 20 prosent. 

Også formuesskatten svekker effektiviteten i økonomien, samtidig som 
den tapper bedriftene for kapital. Hoveddelen av formuesskatten på inves-
teringer i bedrifter og arbeidsplasser betales ved at man tar kapital ut av 
bedriften, blant annet ved utbytte eller høyere lønn, noen må også ta opp 
lån eller selge deler av virksomheten. Spesielt er formuesskattens tapping 
av kapital fra bedriftene negativt når bedriften går med underskudd, og 
eierne har få muligheter til å betale skatteregningen. 

Formuesskatten favoriserer utenlandskeide bedrifter, som ikke betaler for-
muesskatt, på bekostning av norske bedrifter, som må betale formuesskatt.  
Det fører blant annet til at norsk eierskap utkonkurreres av utenlandsk 
eierskap. I dag er det bare fire andre europeiske land som har formuesskatt, 
men i disse landene er innslagspunktet høyere enn i Norge, eller de har 
unntaksregler for næringsvirksomhet.

Formuesskatten svekker evnen og viljen til å investere i næringsvirksom-
het, hvilket blant annet øker oljeavhengigheten i Norge. I 2010 var inves-
teringsnivået i Norge det fjerde laveste i OECD. Kun finanskriselandene 
Irland, Island og Storbritannia hadde en lavere andel. I en annen undersø-
kelse blant norske bedrifter svarer nesten 50 prosent at de ville øke inves-
teringene eller aktivitetsnivået i bedriftene, mens nesten 30 prosent ville 
styrke egenkapitalen, dersom formuesskatten ble fjernet.

Styrking av privat kapital er viktig. Formuesskatten er skadelig for entre-
prenører. Ettersom formueskatt innkreves uavhengig av hvorvidt et selskap 
tjener penger, bidrar formueskatten til å tappe kapital fra mange grün-
derbedrifter i en startfase som er særlig kritisk. På denne måten virker 
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formueskatten gründerfiendtlig, samtidig som den hemmer innovasjon 
gjennom å skape dårlige insentiver til å ta risiko. 

Mange er motstandere av å fjerne formuesskatten, fordi de mener det vil 
føre til en dårligere fordeling, og at dette er hensyn som veier tyngre enn de 
hensynene som taler for å fjerne formuesskatten. Alle argumenter er grun-
dig drøftet i publikasjoner som Civita har utgitt tidligere (se Civita-notat nr. 
5/2014, Formuesskatten: Verdiskaping, skatteinntekter og fordeling, Civita-no-
tat nr. 20/2013 Nullskatteytere – et nullproblem og Civita-notat nr. 2/2013, De 
rikes skatt og bidrag til samfunnet).

Når man snakker om gode rammebetingelser, kan det være enklere prosedy-
rer og god makroøkonomisk styring for næringslivet, men også mer konkrete 
tiltak for å starte bedrifter, som eksempelvis skattelettelser, tilskudd til drift 
og oppstart, kurs og opplæring i krav og regler den nye bedriften vil møte, 
hjelp til markedsføring eller kobling mellom miljøer som har kunnskap om 
innovasjon og andre som kan organisere en bedrift og markedsføre produk-
tet. Dessuten er det mulig å gå gjennom skattesystemet og styrke rammebe-
tingelsene for risikokapital, den kapitalen som brukes til innovasjon og til 
å starte nye bedrifter. Mange nye bedrifter kommer i en vanskelig økono-
misk situasjon i en oppbyggingsfase, da innovasjon og utvikling koster mye 
før bedriften begynner å tjene penger. For eksempel kan man gi skattefradrag 
for investeringer i innovasjon, noe man har gjort i mange andre europeiske 
land allerede (mer om ulike skatter i senere avsnitt). 

Stimulere innovasjonsevnen og produktiviteten i næringslivet

Innovasjon er viktig, særlig når vi vet at Norge trenger nye næringer og nye 
bedrifter i fremtiden, når oljen ikke lenger er like lønnsom som i dag. Det 
er innovasjon som bestemmer fremtidens produktivitet. Produktiviteten blir 
bedre når vi klarer å ta i bruk ny teknologi og arbeide bedre og mer effektivt.

For å skape nye arbeidsplasser trenger vi innovasjon. Det betyr ikke bare at 
noen finner opp nye produkter, men at man finner nye, smartere måter å 
jobbe på, produsere varer og tjenester på eller finner nye markeder. Inno-
vasjon er forbundet med risiko. Skal man finne på noe nytt, trenger man 
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kapital og ressurser, uten at man vet om det man skal tilby eller selge, vil slå 
an slik at man tjener penger. 

Det er mange forhold som skal klaffe for at en god idé blir en suksessfull 
bedrift med trygge arbeidsplasser. Vi har flere gode næringsklynger i dag. 
Det er grupper av bedrifter innenfor samme næring, for eksempel fiskeopp-
drett, som har mye kunnskap og kompetanse om sin næring. Nye bedrifter 
skapes ofte der man har gode miljøer og mye kunnskap fra før. En vei å gå er 
å satse på de gode næringsklyngene vi har utenom olje og gass i dag. Kobler 
man sterke fagmiljøer, for eksempel ved universiteter eller høyskoler, med 
næringslivet, er sjansene for nyskapning store.

I tillegg er det viktig å legge til rette for at man finner helt nye næringer 
eller skaper helt nye bedrifter. Likevel er det viktig å skille mellom det å 
være kreativ og det å ha evnen til å gjennomføre den kreative ideen. Det 
siste er mye vanskeligere enn det første. Det er først når bedriften klarer å 
leve av det den har funnet opp, at ideen har verdi for statsbudsjettet. Selv 
om vi i dette avsnittet peker på hva politikken kan legge til rette for, er 
næringsutvikling og innovasjon først og fremst bedriftenes eget ansvar og 
oppgave. Det offentlige kan bidra med å redusere antall ordninger og eta-
blere få, men forutsigbare kriterier for støtte. 

Norge bruker i dag lite penger på innovasjon i forhold til vårt velstandsnivå, 
og vår sårbare situasjon med én dominerende næringsvei, oljen. I Civita-rap-
porten Kompetent kapital (2013) er de ulike statlige ordningene for innova-
sjon gjennomgått. En av konklusjonene er at hele virkemiddelapparatet er 
spredt på for mange ordninger, at det er lite enhetlig, og at det er vanskelig 
å få oversikt. Totalt finnes det over 200 ulike støtteordninger. Det offentlige 
støtteprogrammet for å starte og utvikle bedrifter, administreres av Innova-
sjon Norge. Det totale budsjettet som Innovasjon Norge bruker på støtte, er 
seks milliarder kroner. En evaluering av Innovasjon Norge konkluderer med 
at det er vanskelig å forvalte støtteordningene effektivt, ettersom det dreier 
seg om et stort antall ordninger, og en rekke spesifikke kriterier for støtte. 
Civita-rapporten konkluderer med at ordningene bør rettes inn mot innova-
sjon i nyskapende bedrifter og ikke ha samme distriktsprofil som mange av 
ordningene har i dag. Innovasjonsordninger bør derfor støtte de beste ideene 
med størst vekstpotensial, uavhengig av hvor i landet bedriften holder til. 
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Investere i mer og bedre infrastruktur

Samferdsel og infrastruktur bidrar til å gjøre både privat næringsliv og offent-
lig tjenesteyting mer produktivt. En gjennomgang av dagens løsninger i sam-
ferdselssektoren viser at det er behov for reformer. Hovedutfordringene som 
sektoren står overfor, er at dagens organiserings- og finansieringsmodell 
bidrar til uforutsigbar finansiering av infrastrukturprosjekter. Dette skyldes 
årlige bevilgninger over statsbudsjettet, tidkrevende og uforpliktende styring 
og planlegging, og kapasitets- og organisasjonsutfordringer. Den uforutsig-
bare finansieringen medvirker til at prosjekter planlegges og bygges ut styk-
kevis og delt, og hindrer en mest mulig rasjonell anleggsdrift, som igjen 
medfører unødvendig høye byggekostnader og lang byggetid.

I dag tar det ca. 10 år å planlegge et vei- eller jernbaneprosjekt i Norge. For liten 
grad av tidlig og forpliktende medvirkning, manglende samordning mellom 
plan- og bygningsloven og ulike særlover, og desentraliserte beslutninger uten 
kostnadsansvar, bidrar til et høyt antall innsigelser fra ulike offentlige etater, 
fylkeskommuner og kommuner, som forsinker og fordyrer prosjektene.

Det finnes ulike modeller for hvordan samferdsels- og infrastrukturpro-
sjekter kan finansieres. Det vesentlige er å få forutsigbarhet og tilpasset 
tidshorisont for finansieringen. Civita-rapporten Veien mot målet – mer 
samferdsel for pengene (2013) beskriver hvordan de ulike alternative model-
lene fungerer. Dessuten er det mulig å forbedre planleggingsarbeidet når 
store samferdselsprosjekter skal gjennomføres. En bedre koordinering, kla-
rere frister og tydeligere ansvarsfordeling vil forenkle planleggingsfasen. 
Høyre/FrP-regjeringen har satt i gang arbeid med å etablere et veiselskap 
og utreder også muligheten for et infrastrukturfond.

Handlingsregelen: Kunnskap, infrastruktur og skattelettelser

I tillegg til de to områdende vi akkurat har omtalt, vekstfremmende skatte-
lettelser og satsing på samferdsel og infrastruktur, skal handlingsregelen også 
sikre at det satses ekstra på kunnskap, utdanning og forskning (forklaring på 
handlingsregelen og bruken finnes i vedlegget bakerst i denne pamfletten).

Investering i kunnskap er langsiktig. Det tar tid fra et barn begynner på 
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skolen til han eller hun er ute i arbeidslivet. Kunnskapsinvesteringer er tro-
lig ett av de viktigste områdene å bruke penger på, og en av intensjonene 
med handlingsregelen er investering i utdanning og forskning. En undersø-
kelse NHO gjorde i 2011, 10 år etter at handlingsregelen ble vedtatt, viste 
at kun fire prosent av det handlingsrommet oljeinntektene skaper, er prio-
ritert til mersatsing innen forskning, utdanning og samferdsel. 

Selv når det justeres for rammeoverføringene til kommunene og deres 
bevilgninger til transport og utdanning, finner analysen fra NHO at kun 
13 prosent av handlingsrommet har gått til vekstfremmende investeringer 
i utdanning og forskning, samferdsel og skattelette, slik det var forutsatt da 
handlingsregelen ble vedtatt. I Civita-notat nr. 5/2011, 10 år med handlings-
regelen: Etterleves dens intensjoner? er oljepengebruken de siste 10 årene 
analysert og konklusjonen er at handlingsregelen ikke har vært fulgt slik 
intensjonene var, særlig når det gjelder bruken av oljepengene. 

Prioritering av handlingsrommet for økt oljepengebruk i 
statsbudsjettene 2006–2010, prosent

Kilde: NHO (se Civita-notat nr. 5/2011, 10 år med handlingsregelen: Etterleves dens 

intensjoner?) 
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Vi har ikke brukt handlingsregelen til økt investering i kunnskap, slik inten-
sjonen var. Fremover vil det bli viktig. Utfordringen blir å kunne investere 
i kunnskap på bred front, gjennom bedre kvalitet i skolen og i forskning og 
høyere utdanning. Investering i kunnskap må ta hensyn til hva næringsli-
vet trenger, og samtidig tillate utdanninger som kanskje ikke har stor rele-
vans i dag, men som kan få det. Dersom vi også skal bli mer produktive i 
fremtiden, er vi avhengige av å bli det gjennom bedre kompetanse og kunn-
skap. Derfor er det også viktig å ta høyde for at læring skjer hele livet, og at 
investering i kunnskap ikke stopper etter videregående skole eller høyere 
utdanning. 
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5. Økt og bedre arbeidstilbud 

Det viktigste for velferdens bærekraft er fremtidig arbeidsinnsats. I dette 
kapittelet ser vi på hva som avgjør fremtidens arbeidstilbud, og hva som 
kan gjøres for å legge til rette for at flere arbeider mer. 

Flere inn i arbeidslivet 

Arbeidsinnsatsen vår kan økes på to måter: Enten ved at de som allerede er 
i arbeid, jobber mer, eller ved at flere mennesker kommer i arbeid. Et full-
tidsårsverk, en fulltidsstilling med normal ferie, er i dag 1 625 timer, mens 
gjennomsnittlig arbeidstid, det antall timer som faktisk blir arbeidet, er 1 
430 timer. 

Skal vi holde oss innenfor handlingsregelen også i 2060, må gjennomsnitt-
lig arbeidstid øke til 1 595 timer (alt annet likt). Hadde vi klart å ha like 
mange i arbeid som Island har, ville vi fått balanse i de offentlige budsjet-
tene i 2060. I dag er det 71,5 prosent av alle mellom 15 og 74 år som jobber, 
og i 2060 må i så fall tallet økes til 75,5 prosent, slik det er på Island i dag. 
Forskjellene mellom Island og Norge er at islendingene har flere i de yngste 
og eldste aldersgruppene i jobb.

Hadde vi klart å oppnå samme gjennomsnittlige arbeidstid for alle som er 
i jobb, som den nå er i Sverige, 1 650 timer, ville vi ikke trenge å jobbe len-
ger eller få flere inn i arbeidslivet. Disse eksemplene tar riktignok utgangs-
punkt i at det ikke skjer noen kvalitetsvekst i offentlige tjenester, hvilket 
neppe er realistisk, men de illustrerer hvilken utfordring vi har.
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Perspektivmeldingen slår fast at Norge i dag er det OECD-landet med høy-
est offentlige utgifter til helserelaterte stønader eller trygder, det vil si syke-
penger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Vi ligger høyest, både når 
vi måler hvor mye trygdene utgjør av offentlige budsjetter, og hvor stor del 
av BNP vi bruker på trygder. Kommer flere i arbeid, vil det gi en dobbel 
gevinst: lavere trygdeutgifter og økte skatteinnbetalinger. 

Skal arbeidslinjen følges, betyr det at det må lønne seg å arbeide fremfor å 
motta trygd. Mange mennesker, som i dag står utenfor arbeidslivet, vil og 
kan arbeide noe. Nedenfor følger forslag til hva som kan gjøres for å inklu-
dere flere i arbeidslivet.

Arbeidsgivers rolle

Det er flere forhold som virker inn på arbeidsgiveres ansvar og rolle når det 
gjelder å inkludere arbeidstakere i arbeidslivet. Skattesystemet, pensjons-
systemet, trygdeordninger, IA-avtalen (Avtalen om inkluderende arbeidsliv 
mellom regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet) og omfattende lov-
givning påvirker hvordan arbeidsgivere stiller seg til å ansette mennesker. 
Arbeidsgiverne kan enten bli oppmuntret til å ansette og inkludere men-
nesker i arbeidslivet, eller de kan pålegges å gjøre det. Begge deler påvir-
kes av hvilke lover, regler og avtaler som gjelder. Men igjen er det viktig å 
understreke at mange initiativ kan komme på ulike arbeidsplasser helt uav-
hengig av politiske vedtak.

NAVs arbeidsrettede tiltak

Norge har gjennom NAV et omfattende system for aktivisering av mennes-
ker som ikke er i arbeid, men det er grunn til å spørre om tiltakene virker 
godt nok. Et aktivitetstiltak medfører gjerne utstrakt møteaktivitet og opp-
følging. NAV har begrenset med ressurser til å følge opp alle de ulike tilta-
kene. I noen tilfeller kan en saksbehandler i NAV ha ansvar for å følge opp 
godt over hundre mennesker. Det kan begrense muligheten til individuell 
tilpasning og oppfølging. 

Vi vet at mange uføretrygdede har en såkalt restarbeidsevne. De kan jobbe 
litt, men ikke 100 prosent. Mange vil også ha det bedre i arbeidslivet enn 
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utenfor. Forskning viser at mange mennesker som er syke, blir bedre om 
behandlingen også inkluderer aktivitet. På tross av dette er det i dag bare 
rundt halvparten av personene på tiltak som lykkes i å få jobb etter inntil 
fem år med tiltak. 

NAVs hovedoppgave må være å få mennesker tilbake til det ordinære 
arbeidslivet. Både lønnstilskudd, og oppfølging og tilrettelegging på van-
lige arbeidsplasser, er tiltak som kan prøves ut i større skala enn i dag. En 
forenkling i NAVs tiltaksmeny vil kunne gjøre det enklere for NAV-medar-
beidere å følge opp den enkelte. Regjeringen nedsatte i mars 2014 et utvalg 
som skal se på hvordan NAV arbeider og vurdere endringer.

Ved Frischsenteret forskes det på hvordan aktivitet, trygd og arbeid henger 
sammen. Forskerne Steinar Holden, Simen Markussen og Knut Røed har i 
en artikkel i Samfunnsøkonomene (nr. 9, 2012) argumentert for en aktivi-
tetsreform der 100 prosent uføretrygd bør erstattes med en kombinasjon av 
arbeid og trygd så langt det er mulig. Kombinerer man et slikt forslag med 
en flat stønadssats fra NAV, vil det ikke være forskjell på hva slags trygd 
man mottar, og systemet blir enklere. Dermed vil NAV kunne bruke flere 
ressurser på å legge til rette for aktivitet, og mindre på å plassere mennes-
ker i ulike kategorier.

Midlertidig arbeid 

Rundt 10 prosent av alle ansatte er midlertidig ansatt. Det har vært en viss 
nedgang av midlertidige ansettelser i Norge fra 1996 til 2010, men det har 
ikke vært store endringer. Bruken har vært forholdsvis stabil siden slut-
ten av 1970-tallet. Midlertidige ansettelser har ikke vært særlig påvirket av 
endringer i andre forhold i samfunnet.

Argumentet for større adgang til midlertidige ansettelser er først og 
fremst at terskelen for å komme inn i arbeidslivet blir lavere. For den som 
søker arbeid, betyr midlertidig ansettelse at man får en fot innenfor på 
en arbeidsplass. Et av argumentene for midlertidig ansettelser er at flere 
unge kommer inn på arbeidsmarkedet. Over halvparten av dem som i dag 
er midlertidig ansatt, er under 30 år, og to av tre er under 35 år. Dessu-
ten fungerer midlertidige ansettelser som et springbrett til fast ansettelse. 
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Undersøkelser viser at nesten to tredjedeler av de midlertidig ansatte hadde 
gått over til fast ansettelse etter to år.

For arbeidsgivere betyr midlertidige ansettelser at det er mindre risiko 
ved å ansette en person som kan vise seg ikke å fungere i jobben. Det gir 
mer fleksibilitet. Små og mellomstore bedrifter, som kanskje ikke har store 
overskudd og er usikre på om de skal ansette nye arbeidstakere, vil kunne 
ta større sjanser med noe mer fleksibilitet. 

Arbeidsgiverne har med dagens regler relativt begrenset adgang til å ansette 
midlertidig. Med unntak for vikarer, er adgangen i hovedsak begrenset til 
arbeidsoppgaver av midlertidig karakter som «adskiller seg fra det som 
ordinært utføres i virksomheten» (arbeidsmiljøloven § 14-9). Dette er i 
praksis et ganske snevert unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. En 
generell adgang til å ansette noen i en midlertidig stilling en viss periode, 
finnes ikke.

Konsekvensene av dette er neppe at flere ansettes i faste stillinger, men at 
mange ikke blir ansatt i det hele tatt. Bedriftene kan i stedet la dem som 
allerede jobber i bedriften, ta unna de ekstra arbeidsoppgavene som måtte 
komme, for eksempel ved å jobbe overtid.

Alle de fire borgerlige partiene gikk i 2013 til valg på myke opp reglene 
om midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. Og Høyre/Frp-regjeringen 
la våren 2014 frem forslag til særlig to viktige endringer av disse reglene: 
For det første er det foreslått å innføre en generell adgang til midlertidige 
ansettelser en viss periode (9 eller 12 måneder). For det andre er det fore-
slått å stramme inn i «andre enden» ved å korte ned på den maksimale 
perioden man kan være midlertidig ansatt før man får krav på en fast stil-
ling. I dag får man etter arbeidsmiljøloven krav på fast stilling først etter 
fire års sammenhengende midlertidig ansettelse. 

Reglene i arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere 
i Norge. Men for en del ansatte i offentlig sektor, først og fremst de som job-
ber i sentralforvaltningen (departementer og direktorater), gjelder det egne 
regler etter tjenestemannsloven. Tjenestemannsloven gir en større adgang 
til midlertid ansettelse enn arbeidsmiljøloven. Høyre/Frp-regjeringen har 



mathilde fasting | 45

ikke gått inn for å harmonisere disse reglene for ansatte i staten med 
reglene som gjelder i arbeidslivet for øvrig. Reglene i de to lovene bør 
harmoniseres. 

Endringer i arbeidsmiljøloven

I tillegg til reguleringer om midlertidig arbeid, er det også andre viktige 
endringer som kan gjøres i arbeidsmiljøloven for å legge rammer for et 
mer fleksibelt og fremtidsrettet arbeidsliv. Flere av dem er lagt frem av 
Høyre/FrP-regjeringen våren 2014. Blant annet foreslår regjeringen at 
det skal bli bedre anledning til å jobbe mer overtid i noen perioder, sam-
tidig som det totale antallet overtidstimer per år holdes fast. 

Dessuten er det foreslått endringer i gjennomsnittsberegningen av 
arbeidstiden og større mulighet til søndagsarbeid. Det er særlig viktig for 
alle som jobber i turnusordninger, slik tilfellet er i mange deler av helse- 
og omsorgssektoren. I helse- og omsorgssektoren arbeidet rundt halv-
parten av de ansatte utenfor normalarbeidsdagen (06.00–18.00) i 2010, 
og to tredjedeler arbeidet utenfor «vanlig kontortid». 23 prosent av alle 
sysselsatte arbeider turnus eller skift, mens 46 prosent av de ansatte i 
helse- og omsorgssektoren arbeider turnus. Anledningen arbeidsmiljølo-
ven nå vil gi til å gjennomsnittsberegne arbeidstid, dersom regjeringens 
forslag blir vedtatt, skaper fleksibilitet, både for arbeidsgiver og arbeids-
taker, fordi arbeidstiden kan fordeles med ulikt antall arbeidstimer over 
flere uker.

I Civita-notat nr. 3/2012, Arbeidstid i arbeidsmiljøloven, er det tatt til orde 
for å fjerne fagforeningenes vetorett til å godkjenne alternative arbeids-
tidsordninger som lokale parter har fremforhandlet. Ved lokal enighet 
bør det ikke være nødvendig med godkjenning fra en annen instans, 
alternativt kan det være en nøytral instans, som Arbeidstilsynet, dersom 
en av partene lokalt ønsker det. Høyre/FrP-regjeringen har foreslått at 
Arbeidstilsynet skal ha ansvaret for godkjenning.

I dag er normalpensjonsalderen 67 år, og i arbeidsmiljøloven er pensjons-
alderen 70 år. Mange bedrifter har 67 år som intern aldersgrense, og 
mange yrkesgrupper har egne særaldersgrenser. I tråd med at levealderen 
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har økt, samtidig som aldersgrensen i arbeidsmiljøloven og i næringsli-
vet har stått fast, er det fornuftig å justere grensene noe oppover. Ikke 
alle kan arbeide til de fyller 70 eller 75 år, men dersom vi klarer å heve 
snittet med ett til to år, vil det bety flere inntekter til velferdsstaten, også 
dersom man de siste årene i yrkesaktivt liv kombinerer arbeidsinntekter 
og pensjon. 

Markedet for ufaglærte, RUT og ROT

Muligheter for arbeid, også i yrker som krever mindre kompetanse, er 
viktig. Å skape arbeidsplasser som er tilgjengelige for mennesker med 
lav eller ingen utdanning, vil senke terskelen for å delta i arbeidsli-
vet. Arbeidsplasser som ikke krever mye erfaring og utdanning, kan gi 
et springbrett inn i arbeidslivet. Ofte fungerer denne typen jobber som 
arbeidserfaring for unge mennesker eller for arbeidsinnvandrere som 
ikke behersker norsk godt nok til andre jobber. Et forslag til RUT og ROT 
i Norge er beskrevet i Civita-notat nr. 6/2011, Skattefradrag for tjenester i 
hjemmet.

Innføring av skattefradrag for tjenester i hjemmet, renhold, assistanse 
og oppussing (i Sverige kalt RUT- og ROT-ordninger), kan i denne sam-
menheng bidra til to ting: Å øke arbeidsmulighetene for ufaglærte og å 
få flere arbeidsplasser over fra svart økonomi til hvit økonomi. Innføring 
av et slikt skattefradrag kan være viktig for mange som i dag står utenfor 
det vanlige arbeidslivet. I Sverige har bedriftsorganisasjonen Företagerna 
undersøkt hva som har skjedd etter at RUT- og ROT-fradragene ble inn-
ført der. Deres undersøkelser viser at mange nye arbeidsplasser er skapt, 
at mange har kommet inn i ordinært arbeidsliv, og at mer enn én av tre 
ansatte har kommet fra arbeidsledighet. Erfaringer fra Sverige viser også 
at fradraget mer enn oppveies av økte skatteinntekter.

Pensjonsreform i offentlig sektor

I 2009 ble ny pensjonsreform gjennomført for privat sektor. Hovedmå-
let er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Man sparer til pensjon mens 
man jobber. Går man av tidlig, får man mindre å bruke hvert år. Går man 
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av senere, får man mer å bruke hvert år, og i tillegg får man flere år på å 
spare til pensjon mens man jobber. 

Som nevnt foran, er reformen ikke gjennomført i offentlig sektor. Her er 
de offentlige tjenestepensjonene man får, fremdeles ytelsesbasert, dvs. at 
det er sluttlønnen som teller. Jobber man til man er 67 år i offentlig sektor 
(og har jobbet i 30 år), får man utbetalt 66 prosent av lønnen man hadde 
da man sluttet, resten av livet. Siden nesten en tredjedel av alle yrkesak-
tive arbeider i offentlig sektor, er omlegging av pensjonsordningen her 
vesentlig, fordi pensjonene dekkes inn av løpende skatteinntekter.

I tillegg til de offentlige tjenestepensjonsordningene har vi AFP-ordnin-
gen (avtalefestet pensjon). Den gamle AFP-ordningen, som vi fremde-
les har i offentlig sektor, er et eksempel på en ordning som innebærer 
en kraftig subsidiering av tidligpensjonerte. Den nye AFP-ordningen for 
privat sektor er nøytral med hensyn til når man går av med pensjon, og 
man kan kombinere uttak av AFP med arbeid. AFP-ordningen i offentlig 
sektor, derimot, bidrar til at mange tar ut AFP, det vil si pensjonerer seg, 
mellom 62 og 67 år. AFP i offentlig sektor kan stort sett ikke kombineres 
med arbeid. 

Det er en stor utfordring at offentlig og privat ansatte ikke har samme 
pensjonssystem, fordi det gjør det vanskeligere å skifte jobb mellom 
offentlig og privat sektor, uten at det går ut over den fremtidige pensjo-
nen. Så lenge det er forskjeller mellom pensjonsordningene i privat og 
offentlig sektor, vil det for mange være ulønnsomt å bytte jobb. Vi får 
såkalte innlåsingsmekanismer. Foreløpige analyser viser at det er få som 
går fra offentlig til privat sektor, og at det mest sannsynlig skyldes ulike 
pensjonsordninger. 

Pensjonsreformens klare siktemål er å øke arbeidstilbudet. Dersom vi 
også gjennomfører pensjonsreformen i offentlig sektor, vil det bety at vi 
bedrer inndekningen i offentlige budsjetter betydelig. Men siden det tar 
lang tid før virkningene kommer, er det viktig at arbeidet med pensjons-
reform i offentlig sektor påbegynnes så raskt som mulig.
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Innvandring 

Det såkalte Brochmann-utvalget ble nedsatt for å vurdere effektene av 
innvandring for den norske velferdsmodellen. Utvalget kom med sin rap-
port i 2011 (NOU nr. 7, 2011, Velferd og migrasjon). Perspektivmeldingen 
bygger videre på denne utredningen.

Brochmann-utvalget gir en god beskrivelse av hva som blir viktig i inte-
greringspolitikken fremover for å sikre velferdsstatens bærekraft. Det er, 
oppsummert, mye av det samme som gjelder for Perspektivmeldingens 
utfordringer generelt: Insentivene til å arbeide må bli sterkere, noen vel-
ferdsytelser må reduseres, helst bør noen av ytelsene endres fra penge-
overføringer til tjenester, og ordninger som introduksjonsprogrammet 
må videreføres.

En viktig utfordring er å få flere innvandrere inn i arbeidslivet. Som 
gruppe har de mange av de samme utfordringene som andre som står 
utenfor arbeidslivet, i tillegg til at innvandrere ofte ikke snakker norsk. 
I Norge er det relativt liten forskjell mellom de høye lønningene og de 
lave lønningene. Det krever at de som arbeider, er produktive nok til å 
forsvare lønnsnivået. Produktivitetskravene til alle som har lav produkti-
vitet, inkludert flere nyankomne innvandrere, blir så høye at mange ikke 
greier å komme inn i arbeidslivet. Når vi i tillegg har sjenerøse velferds-
ordninger kan avstanden mellom de laveste lønningene og enkelte tryg-
der bli så liten at insentivene til å arbeide blir svake. 

Med krav til høy produktivitet følger krav til kompetanse, også for enklere 
arbeid. For innvandrere vil to ting være viktig i tillegg til generell kompe-
tanseheving: God språkopplæring i norsk, og god kartlegging og bruk av 
innvandrerens allerede opparbeidede kompetanse og utdanning, noe vi 
har sett nærmere på i Civita-rapporten Sosial jumping (2012).

I boken De nye seierherrene (utgitt av Civita, 2012) peker forfatterne 
også på at velferdsytelser i større grad må legge opp til aktivisering, både 
for innvandrere og andre, og Brochmann-utvalget foreslår også å avvi-
kle kontantstøtten og redusere forsørgertillegget i uføretrygden. Dessu-
ten vil det være bedre med rimelige tjenester lokalt i Norge, enn med 
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kontantoverføringer man kan ta med til utlandet. Det vil for eksempel si 
gratis kjernetid i barnehager fremfor kontantstøtte. I De nye seierherrene 
diskuteres muligheter for et mer fleksibelt arbeidsmarked. Redusert skatt 
på lavere inntekter er også noe som vil øke insentivene til å arbeide. 

Norge er knyttet til EUs fire friheter gjennom EØS-avtalen. Det inne-
bærer at alle EU-borgere fritt kan søke jobb i Norge, og at nordmenn kan 
gjøre det samme i alle EU-land. Vi har mange arbeidsinnvandrere fra EU 
i Norge. I 2012 kom en omfattende utredning om Norges forhold til EU 
(NOU nr. 2, 2012, Utenfor og innenfor). Den viser hvor tett Norge er knyt-
tet til EU gjennom EØS og peker på de mange fordelene Norge og norsk 
arbeidsliv har hatt og har av EØS-avtalen. Så tett knyttet til EU er Norge 
at det ikke er et alternativ for Norge å melde seg ut av EØS, uten at ska-
devirkningene vil bli store. 

I fremtiden kan det blir behov for flere arbeidsinnvandrere i Norge. Da er 
det viktig at flere arbeidsinnvandrere får benyttet sin kompetanse, og at 
bedrifter lettere kan ansette arbeidsinnvandrere. En mulighet er å fjerne 
taket på hvor mange faglærte arbeidsinnvandrere som kan komme fra land 
utenfor EØS. Dessuten kan vi innføre et system for forhåndsgodkjenning 
av bedrifter, etter modell fra Sverige. Bedrifter med slik godkjenning kan 
ta inn den arbeidskraften de ønsker og trenger, så lenge de utlyser stillin-
gen på forhånd og følger retningslinjene for lønn og arbeidsforhold som 
råder ellers i bransjen. Dermed blir det enklere for bedriftene å få tak i 
den arbeidskraften de trenger, uavhengig av hva myndighetene mener er 
behovet. I Sundvollen-plattformen legger Høyre/FrP-regjeringen opp til 
en arbeidsinnvandringspolitikk der blant annet forhåndsgodkjenning er 
et virkemiddel for å forenkle arbeidsinnvandringen.

Flere og tidligere barnefødsler 

Demografien påvirkes av hvor mange barn som fødes. Med høye fødsel-
stall vil arbeidsstyrken på sikt øke. Vi får flere barn i Norge enn i de fleste 
andre europeiske land, men en fødselsrate på 1,9 er ikke nok til at vi kla-
rer å opprettholde folketallet. For å gjøre det må vi få litt over to barn i 
snitt. 
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Dagens permisjonsordninger er rause. De gir gode muligheter til å kom-
binere yrkesliv og barnefødsler. Samtidig har de gode velferdsordningene 
våre, fordi de baseres på inntekt, gjort at vi får barn når vi er godt eta-
blert, gjerne over 30 år. For første gang i historien får kvinner mellom 35 
og 40 år flere barn enn kvinner mellom 20 og 25 år. Vi får barn først når 
vi blir «gamle». Konsekvensen er at mange ikke rekker å få mer enn ett 
til to barn, om de i det hele tatt lykkes med å få barn. For samfunnet er 
det ikke sikkert at det er heldig at mange får barn så sent som de gjør i 
dag. Tapte skatteinntekter, fravær fra jobb i en produktiv periode av livet 
og dyre støtteordninger, både for det offentlige og for bedriftene, er kon-
sekvenser av sene barnefødsler. 

Dersom flere får barn tidligere, vil den mest intense barneperioden være 
over før eventuelle karrierer i yrkeslivet starter for fullt. Får flere barn 
i 20-årene, vil flere kunne arbeide mer uavbrutt fra 30-årsalderen frem 
til pensjonsalder. Ordninger som legger bedre til rette for å få barn tidli-
gere, vil kunne bidra til at vi får flere barn, og at kvinner føder barn når 
det er best biologisk. Får kvinner barn tidligere, kan de starte yrkeslivet 
sitt mer parallelt med menn, og begge kan bli ferdige med småbarnspe-
rioden tidlig. 

I Civita-rapporten Det store barneregnskapet (2013) er ulike støtteordnin-
ger i forbindelse med barnefødsler gjennomgått. Det er mulig å styrke 
insentivene til å få barn tidligere ved å se på foreldrepengerettigheter for 
studenter, ulike løsninger for studiestøtte og bidrag og gratis kjernetid i 
barnehager. I tillegg anbefaler rapporten å se på barnetrygden, forenkle 
de mange ulike og kompliserte støtteordningene og vurdere ulike alter-
nativer til barnepass for de aller minste barna. Dessuten er det et alter-
nativ å vurdere maksprisene i barnehagene. De er langt lavere enn for 
15–20 år siden, samtidig som minimumsprisen er ganske høy. Det er rom 
for større differensiering. Som vist i oversikten over de ulike stønadene, 
er barnetrygden og foreldrepengene nesten like store, og kontantstøtten 
er omtrent lik det det koster å gi far full opptjeningsrett til foreldrepen-
ger. Omlegginger i familiepolitikken vil kunne legge til rette for større 
arbeidsdeltakelse og dermed økt bærekraft i velferdsstaten. 
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Raskere og bedre utdanning

Utdanningsløpet starter i dag i seksårsalderen, og alle har rett til videre-
gående opplæring.

Det betyr at de aller fleste tidligst går ut i arbeidslivet når de er 18–19 
år. Mange velger å fortsette videre med høyere utdanning. 33 prosent av 
norske kvinner og 27 prosent av norske menn har høyere utdanning, og 
tallene øker. Både menn og kvinner tar i større grad høyere utdanning i 
dag enn for 25 år siden. Det betyr at mange tilbringer lang tid på skole-
benken før de begynner å jobbe. Samtidig er det flere som dropper ut av 
videregående opplæring, noe som innebærer en større risiko for ikke å få 
jobb senere. 

Utdanningsløpet er i dag 10 år med rettigheter til ytterligere tre år i vide-
regående opplæring. Ut over de til sammen 13 årene, er det gjerne enten 
tre år for å fullføre en bachelorgrad, fem år for en mastergrad og vanligvis 
mellom to og fire år for ulike yrkesutdanninger. Da skolestart for seks-
åringer ble innført, ble grunnopplæringen samtidig økt med ett år. Om 
alderen for skolestart senkes igjen, bør ikke lengden på grunnskolen eller 
grunnopplæringen økes ytterligere. Blir det skolestart ett år tidligere, kan 
man i så fall enten begynne å arbeide eller ta en høyere utdanning ett år 
tidligere. 

Noen utdanninger kan være kortere enn i dag. Andre utdanninger kan 
i større grad kombinere praksis og teori. Begge deler vil føre til at flere 
starter yrkeskarrieren tidligere. Alternative utdanningsveier gjennom 
videregående opplæring, som praksisbrev eller yrkesfagopplæring i regi 
av bransjer, kan gi flere muligheter til å starte yrkeskarrieren tidligere og 
samtidig fullføre videregående opplæring. Når 30 prosent ikke fullfører 
videregående opplæring, er det et signal om at utdanningen ikke alltid 
fungerer etter hensikten. Blant dem som dropper ut, er det en overrepre-
sentasjon av unge som senere blir uføre. 

Generelt vil en større anerkjennelse av at en bachelorgrad ofte er mer enn 
nok til å lykkes i arbeidslivet også føre til at færre bruker to år ekstra på 
en mastergrad. Mye læring og faglig utvikling skjer i arbeidslivet, og ikke 
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alle trenger en høyere grad for å kunne utføre sitt arbeid. Studieløp kan 
også effektiviseres, slik at flere fullfører på normert tid. Utdanningsmu-
lighetene kan dessuten i større grad inkludere fagskoler som alternativ.
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5. Økt produktivitet og effektivitet  
i offentlig sektor

Kvalitet, effektivitet og produktivitet i offentlig sektor betyr mye for den 
økonomiske bærekraften. I dette kapittelet ser vi hvordan produktiviteten 
i offentlig sektor kan bli bedre. Noen reformer er med i Sundvollen-platt-
formen til Høyre/FrP-regjeringen, blant annet er det igangsatt et arbeid 
med kommunereform, og en produktivitetskommisjon er utnevnt og har 
startet sitt arbeid.

Hvordan øke produktiviteten i offentlig sektor 

Det er forskjell på virkningene av produktiviteten i de delene av privat sek-
tor som konkurrerer med utlandet, de delene som er skjermet, og offentlig 
sektor. Norge har en stor offentlig sektor hvor lønnskostnader utgjør en 
stor andel av kostnadene. Lønnsveksten i offentlig sektor følger gjennom 
forhandlingssystemet lønnsveksten i den mest produktive delen av indus-
trien, uten at produktiviteten i offentlig sektor må økes i samme grad.

Baumols lov sier at mulighetene for effektivitetsforbedring i offentlig sek-
tor er svært små, siden offentlige virksomheter (blant annet sykehus/skole) 
ikke i noen særlig utstrekning kan erstatte arbeidskraft med teknologi og 
kapital, slik som mange deler av privat sektor hittil har kunnet. Produkti-
vitetsvekst er heller ikke symmetrisk. Det vil si at vekst ikke skjer i samme 
takt i alle deler av økonomien. Noen steder, som i mange servicenæringer 
og i offentlig sektor, er det umulig å erstatte mennesker med teknologi. Det 
behøver likevel ikke bety at de som yter ulike omsorgstjenester eller andre 



54 | har vi råd til fremtiden?

offentlige tjenester, ikke kan bli mer produktive og arbeide på nye måter i 
fremtiden. Det er viktig å satse på økt produktivitet i offentlig sektor, blant 
annet fordi det er, og vil bli, knapphet på arbeidskraft og på økonomiske 
ressurser. Vi vil for eksempel ikke ha ubegrenset tilgang til sykepleiere og 
leger, selv om vi vet at flere eldre i fremtiden vil kreve et godt helse- og 
omsorgstilbud.

Produktivitetsutviklingen er viktig også for næringer som konkurrerer 
internasjonalt og for en effektiv utnyttelse av de ressursene vi har tilgjenge-
lige for å produsere private goder og offentlige velferdstjenester. 

Fastlands-BNP per innbygger ved ulik produktivitetsvekst (generelt) 
fremover mot 2060

Kilde: SSB og Finansdepartementet, indeks 1970 = 100 (PM = Perspektivmeldingen)

Med 2012 som utgangspunkt viser grafen her hvordan produktiviteten 
(både for offentlig og privat sektor) kan utvikle seg fremover. Legger vi 
den historiske produktivitetsveksten fra 1990 og til 2005 til grunn, mer 
enn tredobler vi produktiviteten frem til 2060. Bruker vi derimot den mer 
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moderate produktivitetsveksten fra 2005 til 2012, blir vi ikke særlig mer 
produktive frem mot 2060. Veksten flater ut. Grafen viser at forutsetnin-
gene om produktivitetsutviklingen har svært mye å si for inntektene og for 
velstandsnivået. Det kan også påvirke hvor mye vi arbeider. Er vi svært pro-
duktive på jobb, kan vi arbeide færre timer, men blir vi mindre produktive, 
kan det bety at vi må jobbe mer for å sikre det materielle velstandsnivået 
som er ønsket.

Økt produktivitet i det private næringslivet er bra. Bedrifter og privatper-
soner kan betale mer skatt for å finansiere offentlige velferdsordninger, og 
høy produktivitet gir grunnlag for høyere lønn. I seg selv løser det likevel 
ikke utfordringene for offentlige finanser. Økt produktivitet i privat sektor 
gir økte skatteinntekter til staten, men øker også statens egne utgifter til 
blant annet lønn og pensjoner i det offentlige, fordi lønningene i det offent-
lige følger den private lønnsutviklingen. På den positive siden vil høyere 
produktivitet i privat sektor også bidra til at offentlige kjøp av varer og tje-
nester fra privat sektor blir billigere. 

Økt produktivitet i offentlig sektor vil derimot gi besparelser på statsbud-
sjettet. Økes produktiviteten her, bidrar det nesten like mye til forbedringer 
i statsfinansene som økt arbeidsinnsats. Særlig er det bra om forbedringene 
skjer i helse- og omsorgssektoren, som i dag er store poster på budsjettene, 
og som vil øke fremover. Økt produktivitet i offentlig sektor kan brukes på 
to måter, enten til å spare penger (eventuelt gi skattelettelser) eller til å øke 
kvaliteten på tjenestene. Det første vil bedre bærekraften for de offentlige 
budsjettene ved redusert offentlig utgiftsvekst og/eller bedre økonomi i pri-
vat sektor, det andre vil være bra for innbyggerne som ønsker god kvalitet.

Det er ikke så mye som skal til. Perspektivmeldingen presenterer tall som 
viser at dersom ressursbruken i offentlig sektor effektiviseres med 0,25 
prosent i året, reduseres finansieringsbehovet med 3,75 prosent av Fast-
lands-BNP i 2060, gitt dagens nivå på kvaliteten. Dermed ser vi at hvis 
økt produktivitet i offentlig sektor tas ut i reduserte offentlige utgifter, vil 
effekten på offentlige finanser kunne bli betydelig. 

Det er altså vesentlig hvordan produktivitetsøkninger benyttes og hvor 
de skjer. Danskene har utarbeidet et nytt mål for å kunne si noe om 
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produktivitetsveksten i offentlig sektor, nemlig enhetsomkostninger. Enhets-
kostnadene omfatter lønninger, men skal også ha med så mange relevante 
kostnader som mulig for å kunne vurdere verdien av det som produseres. 
Dersom enhetsomkostningene stiger mindre enn lønnskostnadene, blir tje-
nesten ytt eller gjennomført mer produktivt. Den store utfordringen er å 
måle enhetsomkostningene, fordi man ikke har et marked der tjenestene pri-
ses og selges. Det som er enda viktigere og vanskeligere å måle i offentlig sek-
tor, er resultater av det som produseres, det vil si verdien for dem som mottar 
tjenesten. Høyre/FrP-Regjeringen har nedsatt en produktivitetskommisjon, 
ledet av professor Jørn Rattsø. De skal levere sin første rapport i begynnelsen 
av 2015 og skal trekke på internasjonal erfaring med tilsvarende produktivi-
tetsutvalg og senere også gi anbefalinger til produktivitetsforbedringer. 

En vei å gå, er å analysere beste praksis for ulike oppgaver eller tjenester i 
offentlig sektor. Korrigerer man for størrelse og for hvordan befolkningen 
i en kommune er sammensatt (gamle/unge/i og utenfor arbeid etc.), kan 
man sammenligne kommuner og oppdage områder hvor det er mulig å for-
bedre seg. Offentliggjøring av resultater og uavhengige analyser av effek-
tivitet vil lettere avdekke produktivitetsforskjeller mellom for eksempel 
sykehjem eller skoler. 

Produktivitetsforbedringer i offentlig sektor henger sammen med hvordan 
arbeidet er organisert, og særlig med hvordan arbeidet ledes og følges opp. Der-
som offentlige ledere og ansatte bestemmer mer selv, må de også holdes ansvar-
lige for resultatene de skaper. For å oppnå det, må ledere i offentlig sektor gis 
mer frihet til å lede, og målene de skal lede etter, bør bli færre og tydeligere.

Kommunereform

Kommunal sektor er mer omfangsrik i Norge enn i de fleste andre euro-
peiske land, uavhengig av om man ser på andelen av offentlig ansatte som 
er sysselsatt i kommunene, hvor mye av det offentlige forbruket som skjer 
i kommunesektoren, eller på hva slags oppgaver og ansvar kommunene 
har. En kommune må kunne ivareta funksjonen som tjenesteyter, sørge for 
rettssikkerhet, ha en samfunnsutviklingsrolle og støttes oppe av et velfun-
gerende demokratisk system.
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Et sentralt spørsmål med den kommunestrukturen vi har i dag, er om kom-
munene er i stand til å følge opp de forpliktelser de har og de nye oppgavene 
flere politikere vil gi dem. Kommunene har etter den siste sammenslåingsre-
formen i 1950- og 1960-årene fått mange flere oppgaver uten at kommune-
grensene er blitt justert. Befolkningsmønsteret er dessuten i endring. Godt 
over halvparten av landets kommuner har under 5 000 innbyggere. Spørs-
målet er om disse har et stort nok befolkningsgrunnlag til å være effektive og 
styringsdyktige, særlig for driften av velferdstjenestene. Tjenester som kre-
ver spesialisering for å sikre at rettssikkerheten blir tilstrekkelig ivaretatt, er 
utfordrende for små kommuner. Velferdsoppgaver som krever fagressurser er 
nær sagt en umulig oppgave å ivareta for mange mindre kommuner.

Det er bred politisk enighet om at det er behov for en kommunereform som 
har til hensikt å skape større og mer robuste kommuner. Hensikten med 
robuste kommuner er først og fremst å sikre behovet for gode fagmiljøer og 
muligheter til å tilby kommunale tjenester av god kvalitet. Sammenslåing 
er ikke begrunnet i forventninger om store innsparinger.

Høyre/Frp-regjeringen la i kommuneproposisjonen i mai 2014 frem en 
skisse til gjennomføring av en kommunereform. Forut for dette hadde 
regjeringen satt ned et ekspertutvalg som skulle gi anbefalinger om en slik 
reform. Ekspertutvalget antydet i en rapport fremlagt i mars 2014 at kom-
munene bør ha minst 15–20 000 innbyggere for at de skal kunne sikre god 
oppgaveløsning. Det innebærer altså betydelig større, og færre, kommuner 
enn vi har i dag. Regjeringens skisse til reform bygger i stor grad på ekspert-
utvalgets anbefalinger, men uten at den er låst til bestemte innbyggertall. 

Gjennomføringskraft i forvaltningen

Forvaltningspolitikken dreier seg om hvordan vi kan styre offentlig sektor, 
og styre i offentlig sektor, for å få gjennomført politikk. Forvaltningspoli-
tikk er viktig, fordi den skal bidra til en god, demokratisk og effektiv gjen-
nomføring av velgernes vilje.

Det er ikke grunnlag for å si at norsk offentlig forvaltning generelt er dår-
ligere eller mindre effektiv enn forvaltningen i andre, sammenlignbare 
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land. Sammenligner vi enkeltsektorer, som for eksempel sykehus, skole 
eller samferdsel, ser vi at resultatene varierer. Det er heller ikke grunnlag 
for å si at norsk offentlig forvaltning generelt er bedre eller mer effektiv 
enn forvaltningen i andre, sammenlignbare land, til tross for at vi har store 
oljeinntekter.

Gjørv-kommisjonens rapport (22. juli-kommisjonen) er én av kildene til 
kunnskap om gjennomføringsproblemene i forvaltningen, og det synes helt 
klart at det som er avdekket der, ikke bare er et enestående case, men for-
hold som også er gyldige i andre, om ikke alle, deler av forvaltningen. Det er 
flere andre kilder til kunnskap om problemene i forvaltningen, for eksem-
pel en rekke rapporter fra Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi. Oppsum-
mert viser ulike undersøkelser og rapporter de senere årene at ulike deler av 
offentlig forvaltning har problemer med sviktende gjennomføringskraft, noe 
som blant annet skyldes svak ledelse, både administrativt og politisk. 

Det er viktig å forsøke å redusere gjennomføringsproblemene, fordi svak 
gjennomføring er kostbart, både økonomisk og på andre måter, og fordi det 
kan bidra til å svekke tilliten mellom borgerne og staten.

Det er mulig å iverksette ulike tiltak som kan bidra til bedre gjennomfø-
ringskraft i forvaltningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
igangsatte våren 2014 et program for bedre styring og ledelse i staten som 
skal gå over flere år. Hensikten er å bedre gjennomføringskraften i forvalt-
ningen og løse de utfordringene blant annet Gjørv-kommisjonen påpekte. 
Ledelse, styring, samordning og bruk av teknologi og IT er de viktigste ele-
mentene i programmet.

Effektivisering og kvalitetsøkning i omsorg

Vi har et rom frem til 2025, der inntektene på statsbudsjettet vokser ras-
kere enn utgiftene, men etter dette vil særlig utgifter til helse- og omsorgs-
tjenester vokse. Samtidig vil oljeinntektene trolig gå ned, og vi vil ha flere 
pensjonister. SSB påpeker at kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene 
vil bli viktig. Som vi så, er en forutsetning om en konstant velferdsstan-
dard neppe realistisk, ettersom det ikke sees noen politisk vilje til å fryse 
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velferden på dagens nivå. Mellom 1997 og 2012 vokste helse- og omsorgs-
forbruket med 38 prosent per innbygger, det vil si litt over to prosent per 
år. Vi har kanskje råd til en vekst i kvalitetsstandarden frem til 2025, men at 
vi senere vil redusere kvaliteten i helse og omsorg, er vanskelig å tenke seg.

Svært mange mennesker arbeider i dag med helse og omsorg, rundt 11 pro-
sent av alle som arbeider i Norge. Legger vi inn, som SSB har gjort, noen 
rimelige forutsetninger om hva som vil skje fremover, med for eksempel 
én prosent årlig vekst i helse- og omsorgsstandarden, vil 38 prosent av alle 
sysselsatte måtte jobbe med helse og omsorg i fremtiden. Som SSB skriver: 
«Selv med nøkterne forutsetninger om demografi og standardforbedrin-
ger av helsetjenestene, vil bemanningsbehovet i HO-næringen øke sterkt 
fremover, særlig etter 2020. Trolig er en dobling i løpet av de kommende 
50 årene et forsiktig anslag.» Den neste figuren viser hvor mange årsverk 
vi vil trenge i helse- og omsorgssektoren ved ulike forutsetninger om kva-
litetsvekst i tjenestene som tilbys. Selv med én prosent årlig kvalitetsvekst, 
er det urealistisk at rekrutteringen blir så stor som behovet her viser.

Arbeidskraftsbehov i helse- og omsorg, antall personer

Kilde: SSB, Holmøy og Strøm, rapport 14/2014.

Det vanskelig å tenke seg en kortere arbeidstid for ansatte i helse- og 
omsorgssektoren. Færre arbeidstimer innebærer flere skift. Pasientene må 
ha pleie og omsorg 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Vi vil ikke ha nok 
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mennesker tilgjengelig til å arbeide i helse- og omsorgssektoren, om vi ikke 
ser på hvordan man jobber, hva som kan gjøres mer effektivt og om noen 
oppgaver kan erstattes av teknologi (se Civita-notat nr. 4/2012, Om behovet 
for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren). 

De dyreste og mest arbeidskrevende omsorgstjenestene er sykehjemsplas-
sene. Behovet for sykehjemsplasser er beregnet til å være svakt økende for 
hele perioden frem til 2060, men behovet øker ikke på langt nær så mye 
som behovet for hjemmetjenester. Figuren nedenfor viser behovet for syke-
hjemsplasser dersom dekningsgraden i fremtiden er lik dagens, det vil si at 
rundt 17–18 prosent av de eldre trenger sykehjemsplass.

Behovet for sykehjemsplasser ved lik dekningsgrad

Antall sykehjemsplasser, dekningsgrad 17,8 % over 2012–2040. 

Kilde: Civita-notat nr. 6/2013, Fremtidens eldre. Tall for befolkningsfremskrivninger fra 
SSB 2013.

Perioden frem mot 2020 blir relativt sett billig, fordi antallet eldre som 
trenger sykehjemsplasser, ikke øker så mye. Deretter vil behovet øke. Der-
som vi skal opprettholde samme tilbud som i dag, må antall sykehjemsplas-
ser mer enn dobles frem mot 2040. Det gir også en dobling av kostnadene. 

Økt levealder vil ikke påvirke behovet for sykehjemsplasser i særlig grad. 
I den siste fasen av livet vil de fleste ha behov for omfattende omsorgstje-
nester uansett. Økt levealder vil mest sannsynlig bety at denne fasen kom-
mer senere, men det kan også bety at behovene blir større. På den andre 
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siden kan økt levealder bety at vi er friskere lenger og ikke har like stort 
behov for dyre omsorgstjenester tidligere i livet. Det som uansett er et fak-
tum, er at vi blir langt flere eldre. 

Dersom vi skal håndtere fremtidige behov for helsetjenester og omsorg, vil 
ulike tjenester i hjemmet både være avgjørende for kostnadsutviklingen og 
representere den største muligheten. De fleste vil ønske å bo hjemme så 
lenge som mulig. Dersom mange nok har muligheten til det, vil det bety 
mindre press på sykehjem og institusjoner. Hvordan ulike behov i hjemmet 
løses, vil være avgjørende for denne utviklingen. Hjemmebaserte tjenester 
er billigere enn å bygge og drive sykehjem. Dessuten er tilrettelegging for 
ulike former for omsorgsboliger og bofellesskap en vei å gå for å møte beho-
vet for mer assistanse i eget hjem på en ressursbesparende måte. 

I Civita-notat nr. 6/2013, Fremtidens eldre, skisseres flere ulike løsninger, 
blant annet én der kommuner kan gjennomføre hverdagsrehabilitering for 
å spare kostnader, men også for at innbyggerne skal få bo hjemme og bli 
raskere friske etter sykdom eller skade. Erfaringer med rehabilitering fra 
den danske kommunen Fredericia har gitt gode resultater. Hele 45 prosent 
av brukerne klarte seg uten hjelp etter opptreningsprogrammet. 40 pro-
sent klarte seg med mindre hjelp etter opptreningen, mens kun 15 prosent 
hadde behov for samme hjelp som de ville trengt uten opptreningen. For 
den danske kommunen ble gevinsten estimert til ca. 13 millioner danske 
kroner. Det er denne typen prosjekter som i fremtiden vil øke kvaliteten og 
bedre produktiviteten i offentlig sektor. 

Arbeidstidsorganisering i offentlig sektor

Som vi allerede har sett, er produktivitetsutviklingen i offentlig sektor 
avgjørende for hvordan bærekraften utvikler seg. Rundt en tredjedel av alle 
sysselsatte arbeider i offentlig sektor. Mange av de offentlige tjenestene er 
arbeidsintensive, dvs. at det ikke er så lett å bruke teknologi eller å gjøre 
jobben på en måte som ikke krever mange ansatte. Derfor er rammene for 
hvordan arbeidet i eksempelvis helse- og omsorgssektoren, i skolen eller 
politiet, utføres, viktig for velferdens bærekraft. Der er både kvalitet og 
effektivitet viktig. Organiseringen av arbeidet i offentlig sektor er dermed 
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sentralt og er blant annet beskrevet i Civita-rapporten Arbeidstidsavtaler i 
offentlig sektor (2013).

Spørsmål som kan stilles er: Hvordan påvirker avtaler om ubekvem 
arbeidstid og helgearbeid arbeidstidsplanleggingen? Hva koster deltid, 
mye vikarbruk og overtidsbruk? Hva koster administrasjonen av komplekse 
arbeidstidsavtaler og mange ansatte med ulike deltidsbrøker? Fremover vil 
organiseringen av arbeidstiden bli viktig, både for at skole, helsetjenester 
og politi blir best mulig, men også fordi vi allerede bruker mange penger 
på disse tjenestene og fremover vil få store utfordringer med bærekraften.

De foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven som gjelder beregning av 
gjennomsnittstid og muligheter til mer fleksibel innretting av overtid er 
bra, og vil gi bedre muligheter til god organisering av blant annet turnus 
i helse- og omsorg. Dessuten er ulike pilotprosjekter en god måte å finne 
nye løsninger på og kan gi verdifull erfaring uten at man tar risiko for feil-
slåtte omorganiseringer for en hel sektor. Flere er allerede gjennomført i 
helse- og omsorgssektoren, blant annet ved Ladegården sykehjem i Bergen, 
og Oslo-skolene skal sette i gang ulike forsøk med arbeidsorganisering i 
skolen. 
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6. Lavere vekst i  
offentlige utgifter

I dette kapittelet skal vi se på noen forslag til redusert offentlig utgiftsvekst 
og direkte kutt i offentlige utgifter. Politisk er dette noe av det vanskelig-
ste å «selge inn», særlig i et rikt land som Norge. Har man først fått et 
gode, en stønad eller en tjeneste, og er dette i tillegg rettighetsfestet og 
skattefinansiert, er kutt og reduksjoner lite populært. På motsatt side kan 
man argumentere for at dersom stønaden eller tjenesten oppfattes som 
enten urimelig gunstig eller overflødig, vil det være lettere å få gjennom 
reformer. 

Vi skal først se på noen generelle betraktninger rundt kutt i offentlige utgif-
ter. Deretter ser vi konkret på sykelønn, og til slutt diskuterer vi ulike for-
mer for privatisering av helse- og omsorgstjenester. 

Kutt i offentlige utgifter

De offentlige utgiftene kan deles i to hoveddeler: Utgifter til trygder, pen-
sjoner og stønader og utgifter til offentlig tjenesteyting. I tillegg har vi 
blant annet utgifter til drift av offentlig forvaltning, forsvar og samferd-
sel. Som vi har vært inne på i forrige kapittel, vil blant annet bedre gjen-
nomføringskraft og drift i forvaltningen, og bedre styring av for eksempel 
samferdselsprosjekter, også kunne gi effektiviseringsgevinster. I dette 
avsnittet ser vi på de to første mulighetene: trygder og stønader og offent-
lig tjenesteyting.
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Som oversikten over de ulike stønadene i kapittel 2 viser, er pensjonene den 
desidert største stønadsposten. En reduksjon i fremtidige pensjonsutgifter 
vil derfor slå ut mest. Vi har allerede diskutert pensjonsreform i offentlig 
sektor. Det vil være den aller viktigste og største trygdereformen som kan 
gjennomføres for å bedre velferdsstatens bærekraft. Dernest utgjør trygder 
og stønader knyttet til arbeid og helse til sammen 35 prosent av de viktig-
ste stønadene og trygdene. Som vi diskuterer i avsnittet nedenfor, vil en 
reduksjon i sykelønn, særlig for korttidssykdom, være et alternativ som kan 
dempe veksten i de offentlige utgiftene.  Større deltakelse i arbeidslivet vil 
gi en dobbel effekt, både fordi trygdeutbetalingene går ned, og fordi skat-
teinntektene går opp.

En annen stor utgiftspost er stønader til ulike helsehjelpemidler og medisi-
ner, til sammen utgjør de åtte prosent i oversikten fra kapittel 2. Her er det 
mulig å tenke seg større bruk av egenbetaling. Prinsippene for dette disku-
terer vi i neste kapittel. 

I tillegg kan det være fornuftig å se på Lønning II-utvalgets (NOU nr. 7, 
1997, Piller, prioritering og politikk) prinsipper for prioriteringer i helseve-
senet. Utvalget legger til grunn fire kriterier: «behov, effekt, kostnadsef-
fektivitet og hvorvidt et tiltak anses å være et individuelt ansvar.» Utvalget 
leverte sin utredning for over 15 år siden, men prinsippene for prioriterin-
ger, både for behandlinger og for bruk av medisiner og hjelpemidler er de 
samme og bør ligge til grunn for fremtidige prioriteringsdiskusjoner. 

Til sist utgjør familie- og barnerelaterte stønader rundt 10 prosent. Vi har 
allerede nevnt, i kapittel 5, hvordan stønader til familie og barn kan endres. 
Som vi har vært inne på, er det for eksempel mulig å differensiere brukerbe-
talingen for barnehageplasser mer enn det som gjøres i dag. Mens en barne-
hageplass for en ettåring koster rundt 3 300 kroner i måneden for foreldrene, 
koster den i virkeligheten rundt 17 000 kroner i måneden for samfunnet.

Innslaget av privatfinansierte skoler er forsvinnende lite i Norge, og det 
er mest sannsynlig at det vil forbli slik. Flere private skoler med hel eller 
delvis offentlig finansiering er derimot mer sannsynlig, men her vil bruker-
betalingen være svært begrenset. Brukerbetaling for høyere utdanning, er 
derimot mer aktuelt å diskutere, særlig for studenter fra andre land. 
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Helse- og omsorgssektoren har vi allerede diskutert i flere kapitler. De 
samme hovedprinsippene for effektivisering, brukerbetaling og privat drift 
vil gjelde her. 

Sykelønn og arbeidsledighetstrygd

Sykefravær er inngangen til uføretrygd, fordi de som til slutt blir uføre, 
stort sett har startet med en sykmelding. Allerede i 2000 foreslo et utvalg 
å redusere sykelønnen i NOU’en Sykefravær og uførepensjonering, men det 
ble ikke gjort. Foreløpig har man valgt å satse på IA-avtalen som det virke-
middelet man skal bruke for å få ned sykefraværet. IA-avtalen ble fornyet 
i 2014. 

I 2010 kom rapporten Tiltak for reduksjon av sykefravær: Aktiviserings- og 
nærværsreform, fra en ekspertgruppe ledet av professor Arnstein Mykletun. 
Gruppen foreslo en utvidet bruk av gradert sykmelding, og at den arbeids-
giverfinansierte sykmeldingsperioden skulle forkortes fra 16 til 10 dager. 
Samtidig forslo utvalget at arbeidsgiverne skulle betale 20 prosent av syke-
pengene etter åtte uker når den sykmeldte er 100 prosent sykmeldt, men 
at plikten skulle bortfalle om arbeidstakeren arbeider mer enn 20 prosent 
(gradert sykmelding). Civita-rapporten Den norske syke (2010) går lengre 
og foreslår at sykelønnen reduseres til 70 prosent av inntektsgrunnlaget fra 
første dag med fravær. Samtidig foreslo rapporten å øke uføretrygden til 
varig uføre fra 66 til 70 prosent av inntektsgrunnlaget. 

I Norge har vi mange arbeidsuføre og få arbeidsledige hvis vi måler mot 
hvor mange som er i arbeid. I andre land er fordelingen ofte motsatt, med 
flere arbeidsledige og færre som mottar helsetrygd. Vi har omtrent 12 gan-
ger så store utgifter til helserelaterte trygder som til arbeidsledighetstrygd. 
Sammenligner vi oss med gjennomsnittet for andre rike land, er våre utgif-
ter til helsetrygder dobbelt så høye. Det skyldes ikke at vi har dårligere 
helse. Vi har høy levealder, og mange som lever sunt og bra. Det skyldes 
heller ikke at vi har et mer brutalt arbeidsliv. Vi har blant annet en detal-
jert arbeidsmiljølov som skal sikre arbeidstakerne, og dessuten samarbei-
der partene i arbeidslivet godt.
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Det er stor sannsynlighet for at det høye antallet uføre delvis skyldes utfor-
mingen av stønadssystemet. Opptjeningstiden for sykepenger er kun fire 
uker. Det betyr at man har rett til sykepenger, dersom man blir sykmeldt etter 
at man har jobbet i fire uker. Sykepenger gir 100 prosent av inntekten, og det 
er ingen karensdager (dvs. dager man er syk uten å få betaling). Først får man 
sykepenger inntil ett år, deretter får man arbeidsavklaringspenger inntil fire 
år, og etter det blir man eventuelt varig uføretrygdet og får uføretrygd. 

Arbeidsledighetstrygden er til sammenligning 62,4 prosent av inntekten. 
Blir man arbeidsledig, kan man få arbeidsledighetstrygd inntil to år. Sam-
tidig følger det med plikter for å motta arbeidsledighetstrygd. Disse er mye 
strengere enn for helsetrygdene. Den som blir arbeidsledig, må i prinsippet 
takke ja til arbeid hvor som helst i Norge, akseptere deltid og delta på tiltak 
som skal gjøre at man får jobb. 

Oppsummert er det økonomisk sett mye mer gunstig å motta sykepenger 
enn arbeidsledighetspenger. En konsekvens kan være at for mange ender 
med å få helsetrygder i stedet for arbeidsledighetstrygd. Det gir dårligere 
bærekraft i velferdsstaten.

Et siste moment er å gå gjennom sykmeldingspraksisen. Det er allerede flere 
undersøkelser som har avdekket store forskjeller mellom leger og landsde-
ler når det gjelder sykmeldingspraksis. Her kan den nederlandske praksisen 
være til inspirasjon. I Nederland har ansvaret for sykmeldinger blitt tatt fra 
fastlegene for alt annet enn de aller korteste sykmeldingsperiodene. I stedet 
er det egne trygdeleger, tilknyttet en arbeidsgiver, som fastsetter sykmeldin-
gen. En fordel med dette systemet er at portvokter-funksjonen gis direkte til 
en fagperson som først og fremst har dette som sin jobb. Trygdelegene blir 
også spesialister på forholdet mellom arbeid og helse. De får spesialkompe-
tanse på hvor raskt det kan forventes at man kommer seg tilbake på jobb. 

Lavere standardvekst i helse- og omsorgstjenester 

Private helse- og omsorgstjenester er et alternativ og supplement til de 
offentlige, skattefinansierte helse- og omsorgstjenestene. 
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Private tjenestetilbud kan enten være at kommersielle eller ideelle. De kan 
tilbys på vegne av og finansieres av det offentlige – eller på siden av det 
offentlige tilbudet og finansieres av private. Det er også mulig å tenke seg 
privat omsorg gjennom frivillig innsats eller ulike former for familieomsorg. 

Det blir flere eldre velgere, og helse- og omsorgstjenester vil være et prioritert 
område å bruke penger på og benytte seg av for mange. Prismekanismen, det 
at helsetjenester koster, begrenser i liten grad etterspørselen, fordi vi betaler 
lite eller ingenting for de helsetjenestene vi i dag mottar fra det offentlige. 
Økt levealder betyr at vi blir friskere, men også at noen lever lenger med ulike 
diagnoser som krever helse- og omsorgstjenester. Alt i alt anslår SSB at helse- 
og omsorgsutgiftene går opp, selv om vi er friskere og lever lenger. Særlig den 
siste fasen av livet krever kostbare helse- og omsorgstjenester.

En stor svakhet ved Perspektivmeldingen er, som vi har vært inne på, at 
hovedscenarioet som blir presentert, ikke legger til grunn noen kvalitets-
vekst i offentlige helse- og omsorgstjenester, selv om den private kjøpe-
kraften og innovasjonen i privat næringsliv vil øke. Allerede i dag er kjøp 
av private helseforsikringer, som sikrer at man kan få raskere behandling 
enn det offentlige tidvis tilbyr, økende. Økt innovasjon og bedring av stan-
darden i privat sektor, uten offentlige kvalitetsforbedringer, vil føre til at 
de som har råd, vil ønske å kjøpe private forsikringer og etterspørre private 
helse- og omsorgstjenester. Dersom gapet mellom den kvaliteten man får i 
det offentlige, og den man kan få privat, blir for stort, vil det dessuten skape 
tillitsproblemer for de offentlig finansierte tjenestene. Da vil mange ønske 
å betale for private tjenester selv, og flere vil kunne bli mindre villige til å 
betale skatt som vi må for å tilby offentlige tjenester. Slik sett kan man si 
at Perspektivmeldingen, uten å si det eksplisitt, legger opp til en utilsiktet 
form for privatisering av helse- og omsorgssektoren i Norge.

Vi kan diskutere følgende: Ønsker vi økt kvalitet i helse- og omsorgstje-
nestene fremover? Dersom vi ikke klarer å finansiere offentlige velferds-
ordninger, tror vi at omsorg innad i familien, for eksempel ved at barna 
tar seg av sine foreldre, vil bli viktigere? Vil vi eksempelvis bruke redusert 
arbeidstid til familieomsorg, og hvordan rimer dette med ønsket om at flere 
skal arbeide mer? Dessuten, på hvilke områder er det mest aktuelt at pri-
vate  tilbydere slipper til, og hvordan skal de finansieres? 
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At vi i fremtiden vil utføre flere pleie- og omsorgsoppgaver hjemme, altså 
gjennom familieomsorg, er ikke svært sannsynlig, selv med kortere arbeids-
dag og mer fritid. Arbeider vi mindre i lønnet arbeid, vil vi kunne frigjøre 
tid til omsorgsarbeid, men SSB tror ikke at det vil skje, særlig fordi vi har så 
høy sysselsetting både blant kvinner og menn. 
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8. Økt skatt 

Vi finansierer den offentlige sektoren med skatter og avgifter. I Norge har 
vi  dessuten en midlertidig «ekstrainntekt» fra avkastningen fra Oljefondet 
(i tillegg til utbytte fra statlige bedrifter). Hvor mye vi kan finansiere av 
offentlige velferdstjenester, er altså avhengig av hvor mye skatt vi betaler, 
og derved hvor mange som arbeider og hvor mye de arbeider. Det er mulig 
å øke skattene, men det er begrenset hvor høyt skattesatsene kan settes 
før insentivene til å arbeide og til å arbeide hvitt blir for svake, slik at økte 
skattesatser fører til reduserte skatteinntekter. Hvor denne grensen går, er 
vanskelig å anslå eksakt, men det er ikke sannsynlig at vi kan finansiere 
fremtidig velferd bare ved å øke skattene.

Et høyt skattenivå er nødvendig for å finansiere en stor velferdsstat, men et 
for høyt skattenivå har også negative virkninger. Som nevt opererer Finans-
departementet med en tommelfingerregel om at én krone ekstra innkrevd 
i skatt medfører et effektivitetstap for økonomien på rundt 20 prosent. Det 
eksakte nivået vil variere avhengig av hva som skattlegges og hvordan skat-
ten er innrettet. Men et skattenivå på et høyere nivå enn nødvendig fører 
til et mindre velstående samfunn. 

Kan skattene økes?

Det er mulig å øke skattene. Men på ett punkt går vinningen opp i spinnin-
gen: Effektivitetstapet blir så stort at skatteinntektene synker med høyere 
skatteprosent. På et gitt skattenivå, merket med brekkpunktet t* i figuren 
under, vil skatteinntektene begynne å falle når skattesatsen økes. Tenker 
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man seg at skatteprosenten er null, vil mange ønske å jobbe, men det blir 
ingen penger til å finansiere offentlige velferdstjenester. Men det er også 
motsatt: Tenker man seg at skatteprosenten er 100, dvs. at det offentlige 
tar all inntekt man skaper fra arbeid, vil ingen ønske å jobbe, og da blir det 
heller ingen penger til å finansiere offentlige velferdstjenester. 

Jo høyere skattesatsen settes, jo flere vil velge å redusere sin arbeidsinnsats, 
eller begynne å arbeide svart, uten å betale skatt. Hvor mye skattesatsene i 
Norge kan økes og fremdeles gi økte totale skatteinntekter er, i mangel av 
sikre analyser, ukjent. 

Det eksisterer analyser som anslår at Danmark og Sverige skattlegger 
arbeid rett på venstresiden av t*, mens deres kapitalbeskatning kan være 
på høyre side av t*. Med det menes at redusert kapitalbeskatning kan gi 
økte skatteinntekter, mens økt skatt på arbeid kan gi økte skatteinntekter. 
Hvis underskuddene i de norske offentlige budsjettene øker vesentlig i tiå-
rene fremover, er det sannsynligvis kun en andel av dette som kan dekkes 
av økt skatt.

Norge er nå inne i en periode med overskudd på statsbudsjettene. Velger 
man å redusere dagens skattenivå, øker det rommet for fremtidige skat-
teøkninger før man når knekkpunktet t*. I perioden frem til man even-
tuelt velger å øke skattene, vil det lavere skattenivået styrke økonomiens 
virkemåte, for eksempel gjennom mer innovative, konkurransedyktige og 
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robuste bedrifter og arbeidsplasser, noe som bør gi utslag i økt lønns- og 
velstandsnivå. Redusert skatt i overskuddsperioden vi er inne i, er derfor 
en alternativ og likeverdig måte å spare til fremtidige generasjoner på som 
økt sparing i Oljefondet.

Hvilke skatter kan økes

Skattlegging kan skje på ulike måter. Neste figur viser hvordan skatter og 
avgifter, utenom petroleumsbeskatningen, fordeler seg i 2011 (mrd. kr).

Påløpte skatter og avgifter i 2013, milliard kroner og prosent. 

Kilde: Finansdepartementet, Nasjonalbudsjettet 2014

Skattesystemet skal ivareta mange hensyn. Bedriftsbeskatningen vil være 
påvirket av hva som skjer internasjonalt, fordi mange bedrifter konkurre-
rer med utenlandske bedrifter. Inntektsskatter har normalt en øvre grense, 
der ulempene er større enn gevinstene, fordi høyere skatter gjør at man 
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arbeider eller produserer mindre. Derfor kan skatteinntektene faktisk gå 
ned om skattesatsene settes for høyt. Indirekte skatter, som for eksem-
pel moms, kan brukes til å styre forbruk, skattlegge luksusforbruk eller 
lignende, men stimulerer til grensehandel om varene blir mye billigere i 
utlandet. Det er også mange som argumenterer for grønne skatter, skatt 
på miljøskadelig forbruk og adferd, fremfor skatt på arbeid. 

Høsten 2014 er det ventet en skatteutredning fra Scheel-utvalget. Utval-
get skal se på bedriftsbeskatningen i lys av internasjonal utvikling, og 
Høyre/FrP-regjeringen har i et tilleggsmandat presisert at forslaget fra 
utvalget ikke trenger å være såkalt provenynøytralt (dvs. at utvalget kan 
foreslå endringer som innebærer skattelettelser). Høyre/FrP-regjeringen 
har i august 2014 nedsatt et utvalg til, ledet av professor Lars-Erik Borge 
som skal se på muligheter for grønne skatter som skal vri forbruket vekk 
fra miljø- og klimaskadelige aktiviteter. Utvalget skal levere sitt forslag 
innen utgangen av 2015.

Det er altså ikke likegyldig hvordan skattelettelser eller skatteøkninger 
skjer. I personbeskatningen har vi et nasjonalt spillerom. Det er mulig å 
tenke seg at dagens skattenivå vil øke, dersom det samtidig følges av til-
lit til at skattepengene benyttes på en god måte, og tjenestene man mot-
tar, svarer til forventningene. Neste figur er en illustrasjon, utarbeidet av 
SSB ved Holmøy og Strøm, på hvor mye skatteprosenten vil måtte økes 
ved ulike forutsetninger om arbeidstid, og om vi tar med virkningene av 
pensjonsreformen i privat sektor. Referansebanen har de samme forut-
setningene som Perspektivmeldingen, og ingen av alternativene her har 
lagt inn en kvalitetsvekst i de offentlige velferdstjenestene. Dessuten er 
det også lagt inn i denne oversikten at skattene reduseres det nærmeste 
tiåret før de igjen økes. 
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Formell og gjennomsnittlig skattesats for husholdningenes 
inntekter, prosent.

Kilde: SSB, Erling Holmøy, rapport 13/2014. 

Kortere arbeidstid i denne oversikten vil si en gradvis reduksjon av 
arbeidstiden de neste 45 årene til en gjennomsnittlig 6-timersdag i 2058. 
Dersom vi tar høyde for en sannsynlig kvalitetsvekst i offentlige tjenester, 
vil skattesatsene måtte økes betydelig utover det grafen viser, fordi, som 
vi så i kapittel 2, gir ulike anslag på kvalitetsvekst svært store utslag på de 
offentlige budsjettene.

Det er også mulig å tenkte seg at dagens skattenivå beholdes, og at flere 
velferdstjenester får høyere egenandeler eller overlates til privat finan-
siering. Det er sannsynlig at vi i fremtiden vil være villige til å benytte 
indirekte skatter og avgifter i større grad for å påvirke forbruket av varer 
og tjenester, men også her er man avhengig av oppslutning i befolknin-
gen. Generelt er det viktig at skattesystemet oppleves som rettferdig og 
forutsigbart. Det er vesentlig at skatter som eventuelt økes, er de som 
gir minst skadevirkninger, og at formålet med skatteøkningen knyttes til 
konkrete behov.
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Egenandeler og behovsprøving

En mulig løsning for å begrense de offentlige utgiftene i fremtiden er å inn-
føre flere eller høyere egenandeler og å behovsprøve flere ytelser. Egenan-
deler betyr at vi må betale litt selv for offentlige tjenester (i tillegg til det vi 
betaler i generelle skatter), slik vi i dag gjør i helsevesenet og med bomrin-
gene. Behovsprøving betyr at bare de med lave inntekter får offentlige goder 
gratis eller til liten kostnad, mens de med høye inntekter ikke får godet gratis 
eller helt eller delvis må betale for godet selv. I dag er for eksempel sosialhjel-
pen  behovsprøvd.

Fordelen med egenbetaling er både at man bidrar til å betale for tjenesten 
man benytter, og dermed reduserer kostnadene for det offentlige, og at den 
enkelte selv får en bedre forståelse av hva en tjeneste koster og kan priori-
tere ut fra det. Når en tjeneste er gratis eller sterkt subsidiert, vil ikke den 
som etterspør tjenesten, ha noen grunn til å begrense bruken. Men offent-
lige tjenester koster, og ressursene vi kan bruke på dem, er begrenset. Der-
for må det offentlige regulere bruken på andre måter, enten ved å vurdere 
hvem som har mest nytte av eller behov for tjenesten, eller ved å operere 
med køer.

Egenandeler eller brukerbetaling vil også tydeliggjøre etterspørselen etter 
en tjeneste. Det offentlige vil dermed lettere kunne skaffe seg informasjon 
om det reelle behovet for en tjeneste og hva som er viktige tjenester. Men 
ikke alle tjenester bør baseres på egenandeler. Det vil være tjenester som er 
nødvendige nærmest uansett hva de koster. Det kan gjelde ulike helsetje-
nester, for eksempel vaksinering, som det offentlige vil ønske å tilby ut fra 
et offentlig ansvar for eksempel for å hindre smitte. 

I dag er tannpleie basert på egenandeler. De fleste voksne dekker hele kost-
naden selv. Likevel er tannhelsen i Norge god. Det viser at egenbetaling 
lar seg kombinere med gode resultater. Ulempen ved egenbetaling er at 
noen ikke vil ha råd til å benytte tjenesten, selv om de burde ha gjort det. 
Et annet motargument er at egenandeler fører til mer byråkrati, ved at den 
enkelte brukeren må kategoriseres etter om han eller hun har behov for 
tjenesten eller råd til å betale for den. Behovsprøving vil kunne gi høy-
ere kostnader til administrasjon, fordi noen må foreta vurderingene av 
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brukerne. Et tredje motargument er at når egenbetalingen er kombinert 
med frikort eller unntak for dem med dårligst råd, gir det gale insentiver til 
å øke inntektene (ved eksempelvis å arbeide), fordi fordelen ved unntaket 
da bortfaller.

Innfører man egenandeler, kan, og bør man ofte, behovsprøve og gradere 
dem for å sikre at alle har mulighet til å benytte tjenesten. Det er mulig å 
tenke seg løsninger som gir mindre byråkrati, som for eksempel å innføre 
et generelt egenandelstak. Da kan man betale for behandlinger på ulike 
områder, oppad begrenset til en fast sum, slik at man ikke må vurderes hver 
gang man benytter en tjeneste. Vi har allerede egenandeler og tak for en 
rekke velferdstjenester, men nivået på dem er ikke høyt.

Med sterkere behov for prioriteringer og ressursstyring vil diskusjoner om 
flere egenandeler og høyere egenandeler enn vi har i dag, komme. Egen-
andeler vil med stor sannsynlighet føre til endringer i etterspørselen etter 
helsetjenester. Samtidig vil det være nødvendig å sørge for at lavinntekts-
grupper ikke lar være å etterspørre helsetjenester de har behov for. 

Flere har vært inne på at det trolig vil tvinge seg frem en endring i oppga-
vedelingen mellom offentlig og privat sektor, med større grad av brukerbe-
taling eller egenandeler. Aktuelle områder er i helse og omsorg, og kanskje 
utdanning, særlig på høyere nivå. Brukerbetaling bør brukes der man tror 
at forbruket er for høyt. 
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9. Verdien av å gjøre noe nå 

Vi har et handlingsrom på kanskje 10 til 15 år fremover. Utfordringene blir 
større, dess lenger vi venter. Derfor er gode reformer som gjennomføres 
relativt raskt, å foretrekke. Men det er viktig å understreke at vi har ulike 
alternativer. 

Blant det vi kan påvirke, er arbeidstilbudet viktigst for hvordan offentlige 
inntekter og kostnader utvikler seg. Det er for de fleste et mål å bevare en 
velferdsstat med skattefinansiering av viktige tjenester, uten at det betyr 
at alle tjenester må utføres av det offentlige. Det krever skatteinntekter, 
som igjen krever at vi arbeider og mottar lønn. Så lenge vi har en velferds-
modell som den norske, vil arbeid ligge til grunn for finansieringen. Det 
må derfor legges til rette for høy sysselsetting, høy arbeidsinnsats og høy 
produktivitet. 

Organiseringen av velferdsstaten er også avgjørende. Kvalitetsutviklingen i 
de offentlige velferdstjenestene betyr mye for bærekraften. Det trengs der-
for en diskusjon om hvem som skal kunne motta ulike tjenester, om vi må 
betale mer skatt, eller om vi må betale mer selv for velferdstjenestene. 

Vi kan gjøre noe med veksten i offentlige utgifter, eksempelvis med pen-
sjonssystemet og pensjonsalderen. Dessuten kan man diskutere hva som 
skal være eller bør være ambisjonsnivået for en skattefinansiert helse- og 
omsorgssektor. Prinsipielt kan man også diskutere hva som skal betales 
over skatteseddelen og hva den enkelte må ta ansvar for å betale selv.

Selv om vi setter inn tiltak som får flere til å arbeide mer enn de ellers ville 
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gjort, er det sannsynlig at vi, alt i alt, vil arbeide mindre i fremtiden. Om vi 
samtidig klarer å opprettholde dagens offentlige velferdstjenester og goder, 
avhenger av om vi med kortere arbeidstid er produktive nok og betaler nok 
skatt. 

Velger vi å arbeide mindre i fremtiden, samtidig som vi klarer å veie opp 
for kortere arbeidstid ved at vi blir mer produktive, kan det bidra til at vi 
greier å opprettholde et offentlig velferdstilbud, men det er sannsynligvis 
ikke nok til å kunne heve kvaliteten. Dersom vi ikke får inn nok skatter til å 
opprettholde et stort offentlig velferdstilbud, vil noen av tjenestene kunne 
tilbys av privat sektor. Det vil stille krav til offentlig sikkerhetsnett og løs-
ninger for mennesker med lavere inntekter. 

Vi har i denne pamfletten sett på hvordan Perspektivmeldingen beskriver 
de norske offentlige finansene og hvordan den norske velferdsmodellen 
kan se ut i fremtiden. Dessuten har vi sett på konsekvenser av ulike forut-
setninger og retningsvalg. 

Vi er foreløpig i en heldig situasjon i Norge. Arbeidsledigheten er lav, vel-
ferdstilbudene er gode, og statsfinansene er på kort sikt solide. Samtidig 
står vi overfor en rekke utfordringer for velferdens bærekraft i fremtiden. 
Håpet er at politikere og andre vil diskutere hvilke veivalg vi har og gjen-
nomføre reformer som vil sørge for at samfunnsutviklingen fremover også 
vil bli god og bærekraftig.
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Forklaringer på viktige elementer  
og begreper i Perspektivmeldingen

Hva er Perspektivmeldingen?

Regjeringen legger frem en såkalt perspektivmelding hvert fjerde år, én 
gang per stortingsperiode. Den forrige meldingen kom i 2013 (og i hoved-
sak basert på tall fra 2011), og neste er ventet i 2017.

Perspektivmeldingen, som er en stortingsmelding, viser status i norsk øko-
nomi og presenterer en analyse av hva som kan skje de neste 50 årene. 
Meldingen som ble lagt frem i 2013, ser på bærekraften i den offentlige 
økonomien frem til 2060. Bærekraften er avhengig av om inntektene er 
større enn utgiftene, altså om staten får mer penger inn enn den må betale 
ut. Når inntektene på lang sikt er større enn utgiftene, er velferdsstaten 
bærekraftig. 

Enkelt sagt er Perspektivmeldingen en langtidsprognose for hvordan regje-
ringen tror den norske statens økonomi vil utvikle seg de neste 50 årene. 
En slik oversikt over fremtidens inntekter og utgifter for mange år frem-
over er et nyttig hjelpemiddel for å kartlegge hvilke utfordringer og valg-
muligheter vi har i dag. Ved å lage en langsiktig prognose, kan man lettere 
se hva som påvirker den økonomiske utviklingen og hva som kan gjøres for 
å øke bærekraften.

Det er stor usikkerhet om hvordan fremtiden vil bli. I Perspektivmeldingen 
legger man til grunn flere forutsetninger om hvordan man tror utviklingen 
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vil bli. Forutsetningene man baserer analysen på, har stor påvirkning på de 
resultater analysene gir. Selv om man baserer analysen på de beste forutset-
ningene man nå har, er det sikkert at fremtiden blir annerledes enn analy-
sene anslår. Det taler for at man tolker analysen med forsiktighet.

Den sikreste forutsetningen i Perspektivmeldingen er tallene som legges 
til grunn for den demografiske utviklingen, det vil si hvor mange barn som 
fødes og hvor lenge vi lever. Vi vet allerede i dag hvor mange eldre det blir i 
2060 og hva som er anslått forventet levealder. Demografien påvirkes også 
av hvordan innvandringen og utvandringen blir. 

Det er mye man i Perspektivmeldingen «gjetter om», for eksempel hva 
skatteinntektene blir, hvordan prisene på varene vi selger til utlandet vil 
bli (særlig olje- og gassprisene), hvor mye vi tjener på Oljefondet og hvor 
produktive bedriftene klarer å være. Alt dette påvirker skatteinntektene og 
hvor mye oljepenger vi kan bruke hvert år til å dekke offentlige utgifter og 
investeringer. 

Man har også anslått hvor store statens utgifter vil bli i fremtiden. På 
utgiftssiden er det særlig pensjoner og trygder som er viktige, og de avhen-
ger for eksempel av hvor gamle vi blir og hvor friske vi er. Dessuten tas det 
forutsetninger om hvor gode tjenester staten vil levere, og hva de ansatte i 
staten skal få betalt. Hva vi bruker på helse- og omsorgstjenester i fremti-
den er også veldig viktig.

Perspektivmeldingen sier noe om hvor stor økonomisk handlefrihet vi 
vil ha fremover, hva vi har råd til, og hva vi kan gjøre for å få bedre råd. 
Den viser hvilke poster i de offentlige budsjettene vi kan gjøre noe med, 
og hvilke som er avhengige av blant annet den internasjonale utviklingen. 
Perspektivmeldingen setter, nettopp, utviklingen i perspektiv og viser kon-
sekvensene av ulike endringer. Utgangspunktet er det som kalles «refe-
ransebanen», som er det regjeringen oppfatter som den mest sannsynlige 
utviklingen, gitt de forutsetningene som tas i meldingen. Ulike handlings-
alternativer illustreres som avvik fra denne referansebanen. Går noe bedre, 
vil det gjerne beskrives som et positivt avvik fra referansebanen, og går 
det dårligere, blir det et negativt avvik. For eksempel: Om ikke det blir 
så mange som blir uføretrygdet som man tror, vil det bli flere som jobber 
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og betaler skatt, og færre som får utbetalinger fra staten. Det vil derfor 
gå bedre enn man i utgangspunktet trodde, og det er et positivt avvik fra 
referansebanen.

Hvordan er ressursene i Norge fordelt?

Arbeid er den klart viktigste ressursen for vår fremtidige velferd. 80 pro-
sent av den norske nasjonalformuen består av vår nåværende og fremtidige 
arbeidsinnsats. Olje- og gassressursene står bare for rundt åtte prosent av 
nasjonalformuen. Omtrent halvparten av disse ressursene står allerede i 
Oljefondet, og den andre halvparten er verdien av de kjente olje- og gass-
reservene vi fortsatt har på norsk sokkel utenfor norskekysten. Oljefondet 
utgjør altså en stor del av all finanskapital i Norge. De siste 10 prosentene 
er alle andre formuesgoder, som maskiner, fabrikkanlegg og bygninger. 

Nasjonalformuen

Kilde: Perspektivmeldingen, 2013.
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Figuren viser nasjonalformuen i 2010. Hvordan og hvor mye vi arbeider i 
dag og i fremtiden er det som betyr aller mest for hvordan det vil gå med 
velferdsstaten. Faktisk er det slik at en åtte prosents økning i arbeidsinnsat-
sen vår tilsvarer hele olje- og gassformuen.

Hva er BNP og Fastlands-BNP? 

BNP, bruttonasjonalproduktet, er verdien av alt vi produserer, det vil si ver-
diskapingen, i Norge i løpet av ett år. Det inkluderer alt vi bruker og inves-
terer (nye bygg, maskiner, fabrikker eller utstyr) av varer og tjenester i ett 
år, både i offentlig sektor og i privat sektor, og verdien av alle varer og tje-
nester vi eksporterer til utlandet minus det vi importerer fra utlandet.

I Perspektivmeldingen skrives det ofte om «Fastlands-BNP». Det er BNP 
uten verdiskapningen i olje- og gassproduksjonen og i utenlandsk sjøfart. 
Fordi olje- og gassvirksomheten betyr så mye for norsk økonomi og for 
tiden gir store skatteinntekter, kan det lett overskygge aktivitetene på land 
og hvordan det går med disse. På lang sikt vil betydningen av olje og gass bli 
mindre, og da er det viktig at vi også har oversikt over hva vi produserer av 
varer og tjenester i næringene som ikke er knyttet til olje og gass. 

Hva er generasjonsregnskapet og generasjonskontrakten?

Generasjonsregnskapet er en litt annen måte å vise bærekraften i offentlige 
finanser på. Regnskapet viser verdien av vår felles formue og verdien av alle 
våre offentlige fremtidige inntekter og utgifter. Dersom dette regnskapet 
viser stor forskjell mellom inntekter og utgifter, viser det hvor mye man må 
øke eller redusere skattenivået (statens inntekter) for å komme i balanse, 
gitt dagens velferdsordninger (statens utgifter).

Generasjonsregnskapet viser hvor mye vi betaler inn og hvor mye vi får til-
bake fra det offentlige gjennom livet. I gjennomsnitt mottar barn, ungdom 
og eldre mer fra det offentlige enn de betaler inn, mens de yrkesaktive, altså 
alle som har lønnet arbeid, stort sett betaler inn mer enn de får tilbake det 
samme året. Dette avhengighetsforholdet kaller vi generasjonskontrakten: 
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De som er i arbeid, betaler for de som ikke er det. For de unge og de eldre 
går regnskapet i minus. De unge får gratis utdanning, mens de eldre mottar 
pensjoner (betalt i det enkelte år av de som er i arbeid, såkalt pay-as-you-go) 
og gjerne flere helsetjenester enn resten av befolkningen. De er mottakere. 
De som er i arbeid, betaler skatt og er bidragsytere.

Figuren nedenfor viser hvordan generasjonskontrakten så ut i 2010 for de 
ulike alderskullene det året. Vi mottar ytelser til vi er rundt 20 år, deretter 
arbeider vi frem til vi er i midten av 60-årene, for så å motta ytelser frem 
til vi dør. Som det fremgår av figuren, er utgiftene til eldre klart større enn 
inntektene fra de som er i arbeid. Men siden det er flere i arbeid (ca. 2,6 
millioner personer ved inngangen til 2014) enn det er alderspensjonister 
(ca. 800 000 personer) går «regnestykket» opp. De kommende tiårene vil 
antallet alderspensjonister øke langt raskere enn antallet i arbeid. Dette 
omtales ofte som «eldrebølgen» og øker den årlige forsørgerbyrden for den 
arbeidende delen av befolkningen. 

Netto overføringer fra offentlig forvaltning etter alder i 2010 (1000 
kroner)

Kilde: Perspektivmeldingen 2013, alder og netto overføringer i 1000 kroner.
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Hva er statsbudsjettet?

Statsbudsjettet er budsjettet for den norske statens inntekter og utgifter for 
ett år. Statsbudsjettet fremlegges av regjeringen hvert år i oktober for året 
etter, og det behandles av Stortinget i løpet av høsten. Når statsbudsjettet 
er vedtatt av Stortinget, har det bestemt hvor mye skatter og avgifter som 
kan kreves inn det neste året og hva pengene skal brukes til. 

Inntekter på statsbudsjettet anslag 2014

Kilde: Revidert nasjonalbudsjett 2014, prosent. 

Figuren under gir en oversikt over skatter og avgifter i 2013. Skatteinn-
tektene fra petroleumssektoren settes inn i Oljefondet (og budsjettun-
derskuddet utenom oljeinntekter på 117 mrd. kroner i 2013 dekkes ved 
overføringer fra Oljefondet). De andre skatte- og avgiftsartene i figu-
ren under brukes til å finansiere statlige og kommunale budsjetter, og 
er de skattearter som over tid må finansiere fremtidig offentlig velferd. 
Skatt på alminnelig inntekt for personer utgjør, inklusiv toppskatten, 301 
mrd. kroner. Det utgjør 29 prosent av skatter og avgifter utenom skatt på 
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olje- og gassvirksomhet. Inkluderes trygdeavgiften, som også betales av 
inntekt på skatteyters hånd, og formues- og eiendomsskatt, som betales 
av skatteyteres formuer, økes andelen av direkteskatter på skatteytere til 
41 prosent. Det er omfanget av disse skattene som normalt diskuteres 
når evnen til å øke skattene for å betale for fremtidig velferd er emnet. 
Arbeidsgiveravgiften og selskapsskatten, som betales inn av bedrifter, og 
ulike avgifter på forbruk, utgjør henholdsvis 33 prosent og 23 prosent av 
Norges skatter og avgifter. 

Påløpte skatter og avgifter i 2013, milliard kroner og prosent. 

Kilde: Finansdepartementet, Nasjonalbudsjettet 2014

Hva er produksjonsevne og produktivitet?

Et lands produksjonsevne er avhengig av hvor mye arbeidskraft og kapital 
det har, men også av hvor effektivt man arbeider og bruker kapitalen (mas-
kiner, bygninger osv.). Produksjonsevnen bestemmer også langt på vei hvor 
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store inntekter vi klarer å skape og dermed hvor mye penger vi har til rådig-
het til å forbruke eller investere.

Produktiviteten er et mål på hvordan vi utnytter ressursene – hvor mye vi 
produserer ved hjelp av arbeidskraft og kapitalinnsats. Jo høyere produkti-
vitet, jo mer får vi ut av hver arbeidstime.  Hvordan vi arbeider og hvordan 
vi bruker teknologi har derfor stor betydning for hvor store verdier vi klarer 
å skape og dermed for skatteinntektene til staten.

Hva er Oljefondet og handlingsregelen?

Ideen bak Oljefondet er at statens direkte inntekter fra olje- og gassvirk-
somheten skal spares, mens avkastningen fra Oljefondet brukes i de årlige 
budsjettene. Det sikrer at vi ikke bruker opp alle inntektene fra det som er 
en ikke-fornybar ressurs på kort tid, og dermed at inntektene også kommer 
fremtidige generasjoner til gode. De første innskuddene i Oljefondet (Sta-
tens pensjonsfond utland, SPU) ble gjort i 1996. Gjennom Oljefondet blir 
nå statens inntekter fra olje og gass investert i utlandet, og ved inngangen 
til 2014 var fondet på litt over 5 000 milliarder kroner. Det tilsvarer mer 
enn to ganger de verdiene vi på ett år skaper i fastlandsøkonomien. 

Inntektene fra olje og gass som vi selger til utlandet, påvirkes av de inter-
nasjonale prisene. Oljen handles i amerikanske dollar. Derfor påvirkes inn-
tektene også av valutakursen på dollar. Er den norske kronen sterk, det 
vil si at vi får mange dollar når vi veksler inn norske kroner, blir også olje-
inntektene i norske kroner høye. Når oljeinntektene investeres i utlandet 
gjennom Oljefondet, slipper vi å veksle dem inn i norske kroner. Dermed 
påvirker ikke valutakursene inntektene i samme grad. Hadde Oljefon-
det ikke investert i utlandet, ville norsk økonomi vært mye mer utsatt for 
svingninger i internasjonal økonomi. Oljefondet fungerer som en buffer 
som beskytter norsk økonomi og bidrar til stabilitet.

Regelen for hvor mye vi kan bruke av Oljefondet hvert år, kalles hand-
lingsregelen. Den sier at vi over tid kan bruke fire prosent av kapitalen i 
Oljefondet til å dekke utgiftene på statsbudsjettet hvert år. Fireprosentre-
gelen er basert på en antakelse om at verdien av Oljefondet vil stige med 
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minst fire prosent årlig over lang tid, etter at man har justert for inflasjon. 
Ved å bruke fire prosent vil vi dermed bygge opp et stadig større fond, 
og aldri bruke av kapitalen i fondet, kun avkastningen eller verdistignin-
gen. Avkastningen er det beløpet Oljefondet tjener hvert år på investerin-
gene sine, det vil si utbytter, renter og gevinsten ved salg av investeringer. 
Handlingsregelen skal også bidra til å stabilisere den norske økonomien, 
ved at vi kan bruke litt mer enn fire prosent i vanskelige tider og litt min-
dre enn fire prosent i gode tider. Eksempelvis valgte Stortinget å bruke 
mer oljepenger under finanskrisen for å sørge for at krisen ikke rammet 
Norge for hardt. 

Realavkastningen, det vil si avkastningen etter inflasjon (prisstigning), er 
antatt å skulle være fire prosent i gjennomsnitt, men avkastningen fra Olje-
fondet siden oppstart har ligget lavere. Det er utviklingen internasjonalt 
som er avgjørende for hvor stor avkastning vi vil få på Oljefondets inves-
teringer fremover. Høye renter og gode tider gir god avkastning, mens lav 
vekst og dårlige tider gir lav avkastning. De siste årene har det vært en dis-
kusjon om denne realavkastningen er realistisk, og flere har ment at man 
bør vurdere en lavere prosent, for eksempel tre eller to og en halv prosent, 
for å sikre at avkastningen av fondet er større enn det vi tar ut av det, og 
dermed at vi ikke tar av grunnkapitalen i fondet. Hvis fondet bare vokser 
med tre prosent i året, og vi tar ut fire prosent, vil fondet etter hvert tøm-
mes for penger. 

Handlingsregelen anbefaler ikke bare hvor mye penger som kan brukes i 
statsbudsjettet hvert år, men også hva pengene bør brukes til. I 2001 ble det 
bestemt at handlingsregelen skulle brukes på tiltak som kunne styrke den 
økonomiske veksten i Norge. Konkrete tiltak som det ble pekt på, var lavere 
skatter, bedre veier og infrastruktur, utdanning og forskning. 

Perspektivmeldingens forutsetninger

Når man skal regne på hvordan noe blir i fremtiden, må man også tenke 
gjennom hva det er rimelig å forvente. De viktigste forutsetningene i Per-
spektivmeldingens referansebane er:
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• Vi har samme standard på offentlige tjenester i 2060 som 
vi hadde i 2011 

• Vi bruker oljepenger som forutsatt i handlingsregelen, altså 
i gjennomsnitt fire prosent hvert år

• Vi får en årlig produktivitetsvekst i fastlandsbedriftene på 
1,6 prosent, som fører til at privatpersoners realinntekt vil 
stige

• Trenden med å arbeide mindre ettersom vi blir rikere stop-
per opp, og det antas at vi i fremtiden vil arbeide like mye 
som i 2011

• Oljeprisen er 525 kroner per fat over tid
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Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesak-
tive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og 
større krav til kvalitet. Vi reddes ikke av oljepengene. Det 
betyr at vi har store utfordringer fremover. 

Denne pamfletten tar opp de viktigste utfordringene og 
peker på en rekke mulige tiltak som kan bidra til god velferd, 
sunne statsfinanser og et produktivt arbeidsliv også i frem-
tiden.

Pamfletten kan leses av alle samfunnsinteresserte, gjerne 
også av unge mennesker uten forkunnskaper i økonomi. 
Målet er å bidra til debatt om viktige politiske veivalg. 

Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting
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