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Innledning
Mange europeiske land har de senere årene gjennomført suksessfulle liberale reformer, eller er i 
ferd med å vedta liberale reformer som kan bli viktige. Selv om våre europeiske naboland er ulike, 
kan gode reformer være eksempler til etterfølgelse. Dette kortet notatet gir en smakebit på reformer 
som alle kan være aktuelle og relevante for Norge. 

Det er særlig arbeids- og velferdsreformer som trekkes frem som viktige liberale reformer, men det 
er også gode eksempler på andre reformer. Dette notatet gjennomgår kort ni ulike reformer i åtte 
land, med noe større plass til arbeidsmarkedsreformen i Sverige. Liberale partier eller tankesmier i 
de ulike landene har kommet med forslag til reformer som de har ansett som viktige i sine land. Der 
vi har fått flere forslag, har vi valgt ut de reformene vi tror har størst relevans for Norge. 

For hvert enkelt land beskrives kort noen nøkkeltall, bakgrunn for reformen, hvordan den er gjennom-
ført, og, hvordan den har virket. Noen reformer tar lenger tid å gjennomføre og se resultater av, slik 
at effekter først kan sees senere.

Landene som presenteres er Sverige, Danmark, Finland, Island, Nederland, Estland, Litauen og  
Tyskland. Alle landene ligger i Nord-Europa, og selv om de baltiske landene ikke har en lang uav-
hengighet bak seg, har de rukket å gjennomføre mange reformer etter at de fikk sin uavhengighet 
for 25 år siden. Bortsett fra Tyskland er alle landene relativt små, både geografisk og i innbyggertall. 
Sysselsettingen er gjennomgående høy, og arbeidsledigheten er lav når man sammenligner med 
land i Sør-Europa. 
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Liberale reformer i åtte land
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Sverige

Nøkkeltall1

•	 BNP pr capita: 46 702 USD
•	 Innbyggertall: 9,5 millioner
•	 Sysselsetting: 75,5 prosent
•	 Arbeidsledighet: 7,4 prosent
•	 Dagens regjering: Socialdemokraterna og Miljøpartiet 2014 – 
•	 Regjeringer de senere årene: 1994–2006 Socialdemokraterna, 2006–2014 Alliansen 

(borgerlig firepartiregjering)

Jobbskattefradraget og sykelønnsreformene
Den liberale reformen som har hatt størst betydning i Sverige de senere årene, er innføringen av 
jobbskattefradraget og tilhørende arbeidsmarkedsreformer. Reformer i sykelønnsordningen og  
trygder, blant annet innstramming i arbeidsledighetstrygden, har også hatt betydning. Jobbskatte-
fradraget er, sammen med reformene i sykelønnen, de viktigste delene i arbeidsmarkedsreformene.2

Bakgrunnen for arbeidsmarkedsreformen var at man ønsket å øke arbeidsdeltakelsen og syssel-
settingen, både for å øke verdiskaping og for å redusere arbeidsledighet og såkalt utenforskap, dvs. 
personer i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidsmarkedet. Reformene skulle samlet bidra til 
at flere ville delta i arbeidslivet, at det skulle bli enklere og rimeligere å ansette, og at det skulle 
bli attraktivt å starte nye bedrifter. Før 2006 var sykefraværet høyt, og i årene frem mot 2006 økte 
antall personer på ulike stønader med 70 000 i året. Grafen viser utviklingen i utenforskapet fra 1970 
til 2013, fordelt på ulike ordninger (antall tusen personer målt i helårsekvivalenter). Her kommer 
den store økningen (i 1000) på midten av 1990-tallet, og økningen frem mot 2006, av personer i 
arbeidsfør alder som er utenfor arbeidslivet, tydelig frem.

Kilde: http://www.regeringen.se/contentassets/7f3c0b41ac4d41908fdf6dc0f3c3408f/bilaga-4-redogorelse-
for-regeringens-reformer-20062014-for-tillvaxt-och-full-sysselsattning
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Arbeidsledigheten var på rundt fem prosent på begynnelsen av 2000-tallet, og den var steget til syv 
prosent i 2006, da reformene ble vedtatt. 

Reformene i sykelønnen kom i 2006 med en ytterligere regelendring to år senere. Sykelønnen ble  
først redusert til 80 prosent av tidligere inntekt med en varighet på inntil ett år, og deretter ned-
justert til 75 prosent med en varighet på inntil 1,5 år (2,5 år til sammen). Flere endringer som 
innbefattet enklere muligheter til å arbeide noe uten for stor avkortning i stønad, ble kombinert 
med forsterkninger i rehabiliteringsmuligheter og noe strengere erstatningskrav.3 

I 2008 ble tidsbegrensningene fjernet. Etter reformene i sykelønnen, først i 2006 og deretter i 2008, 
er fraværet gått betydelig ned. Det Finanspolitiske rådet i Sverige fremhever at selve sykelønns-
reformen har hatt stor betydning for reduksjonen i fraværet etter 2006, selv om det også kan være 
endringer i holdninger som har hatt påvirkning. Særlig er det endringene i vilkårene for å få vedvarende 
sykelønn og bortfallet av mulighetene for tidsbegrenset sykelønn som ble satt i verk fra 1.7.2008,  
som har vært viktig (se utslaget i grafen etter 2008). Den tidsbegrensede sykelønnen man hadde 
tidligere, var begrunnet med at man ikke skulle motta sykelønn i en ubegrenset periode, men for ett 
år med 80 prosentsdekning og deretter 1,5 år med 75 prosents dekning, til sammen 2,5 år. I praksis 
ble det slik at den enkelte var sykmeldt hele perioden, uten å komme tilbake i arbeidsmarkedet. 
Dermed ble den opprinnelige ordningen med tidsbegrensning en vei til permanent uføretrygd. Det 
viste seg også at passiviteten gjorde den sykmeldte sykere. Med den nye ordningen fra 2008, uten fast 
tidsbegrensning, med strammere vilkår for permanent uføretrygd og et program for rehabilitering, 
der arbeidsevne jevnlig blir vurdert, gikk sykefraværet betydelig ned. Det har holdt seg lavt og er på 
snittet til OECD-landene. 
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Et annet viktig tiltak for å styrke den økonomiske veksten og sysselsettingen var innføringen av 
jobbskattefradraget. I 2006 var skattetrykket for lavtlønnede i Sverige blant de høyeste i OECD-
landene. Jobbskattefradraget ble innført i 2007 og utvidet i omfang flere ganger senere. Det er et 
fradrag i skatt som gjør det mer lønnsomt å arbeide for mennesker med lav eller middels inntekt, 
og å øke fra en deltids- til en heltidsjobb. Eksempelvis vil en som har 24 000 svenske kroner i 
månedslønn, få et jobbskattefradrag på 1 500 svenske kroner i måneden. Neste figur viser hvordan 
jobbskattefradraget fungerer. Her fremkommer det at effektene er størst for de med de laveste 
lønningene:

Jobbskattefradrag ved ulike månedslønner (SEK) i 2014

Lønn (SEK) Totalt jobbskattefradrag (SEK) Økning av nettoinntekt som følge av hele 
jobbskattefradraget (prosent)

10 000 872 11,3
15 000 1 217 11,0
20 000 1 553 10,9
25 000 1 889 10,8
30 000 2 193 10,5
35 000 2 193 9,1

Kilde: Bilaga 4 redogörelse for regeringens reformer 2006–2014 for tillvaxt och full sysselsättning.pdf

I perioden mellom 2005 og 2013 økte sysselsetningen med over 250 000 personer, til tross for  
finanskrisen i 2008. Antall mennesker utenfor arbeidslivet er det laveste siden før 1990. Arbeids- 
ledigheten er fremdeles høy, 7,4 prosent i 2016, men man forventer at også den vil reduseres.  
Arbeidsdeltakelsen er den høyeste siden krisen på 1990-tallet og er, sammen med arbeidsdel-
takelsen i Nederland, den høyeste i EU. Sysselsettingen er i 2013 beregnet av Finansdepartementet 
til å øke med 120 000 personer frem mot 2020. Prognosene til Konjunkturinstitutet, Riksbanken 
og Finanspolitiska rådet ligger i samme størrelsesorden. Finansdepartementet påpeker at en del 
av den forventede økningen skyldes jobbskattefradraget. I Konjunkturinstitutets fremskrivning 
tilskrives rundt halvparten av den langsiktige sysselsettingsøkningen jobbskatte-fradraget.4 
Jobbskattefradraget har også bidratt til å holde privat forbruk oppe i nedgangs-konjunkturen 
etter finanskrisen. Skattenivået for lave og middels inntekter er nå nærmere OECD-snittet.

Oversikten viser utviklingen i arbeidsledigheten, banen for likevektsarbeidsledigheten (summen av 
friksjonsledigheten og strukturledigheten) med reformer, og beregnet bane for likevekstledighet 
uten reformer for perioden 1990 til 2018. Jobbskattefradraget ble innført i 2006.
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Kilde: bilaga-4-redogorelse-for-regeringens-reformer-20062014-for-tillvaxt-och-full-sysselsattning.pdf

SSB har beregnet hva en svensk jobbskattefradragsmodell ville bety for Norge. Ifølge SSB vil det 
totalte arbeidstilbudet, målt i arbeidstimer, øke med 0,9 prosent. Det er de med lavest inntekt som vil 
få størst nytte av jobbskattefradraget. Personer i det laveste inntektsdesilet vil øke sitt arbeidstilbud 
med rundt 10 prosent.5

Danmark

Nøkkeltall
•	 BNP pr capita: 46 574 USD
•	 Innbyggertall: 5,6 millioner
•	 Sysselsetting: 73,5 prosent
•	 Arbeidsledighet: 6,1 prosent
•	 Dagens regjering: Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
•	 Regjeringer de senere årene: 1996–2001 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, 2001–

2011 Venstre, Det Konservative Folkeparti, 2011–2015 Socialdemokratiet, Det Radikale 
Venstre og delvis Socialistisk Folkeparti, 2015–2016 Venstre 

Fritt sykehusvalg og økt konkurranse i helse- og omsorgssektoren 
Økt konkurranse og fritt valg av private sykehus ble vedtatt i 2002. Målsettingen var å redusere 
ventetiden ved sykehusene. Samtidig skulle det også bidra til økt produktivitet og effektivitet, samt 
at borgerne fikk større valgfrihet. 

Blant annet for ytterligere å ta ut effektivitetsgevinster i sykehussektoren, ble det i 2007 gjennomført 
en kommunereform i Danmark. Reformen innebar at 14 tidligere amt ble slått sammen til fem større 
regioner med eget ansvar for helsevesenet, i hovedsak sykehusene.
 
Det ble også innført en lov om behandlingsgaranti på sykehus, slik at pasientene fikk rett til fritt 
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sykehusvalg, dersom det regionale sykehuset ikke kunne tilby behandling innen én måned. 
Dette førte til at det ble etablert flere private sykehus i de påfølgende årene. Dessuten førte 
denne retten til sykehusvalg til økt konkurranse for offentlige sykehus, noe som resulterte i store 
produktivitetsforbedringer, blant annet målt ved at nesten alle pasienter nå behandles innenfor 
énmånedsfristen. Effekten av behandlingsgarantien ligger i at regionene gjør det de kan for å 
behandle pasienter innen fristen, slik at de ikke må gi dem fritt valg og betale for behandlingen ved 
andre sykehus.

Sykehusreformen innebar også at sykehus som behandlet flere enn det fastlagte antallet 
operasjoner, fikk en belønning med en fast takst for hver operasjon ekstra. I en vurdering av 
resultatene 14 år etter at den første reformen ble vedtatt, henvises det til fire hovedforklaringer på 
de kostnadsreduksjonene og den effektiviseringen som har skjedd. Den første er stordriftsfordeler, 
den andre er kommune- og regionorganiseringen og den tredje er en mer effektiv allokering av 
operasjoner. Dessuten bidrar behandlingsfristen til at offentlige sykehus lærer av beste praksis ved 
private sykehus, fordi de offentlige sykehusene har reell konkurranse fra private. Til sammen blir det 
et mer velfungerende og effektivt sykehussystem. Reformen har også bidratt til at ventelistene har 
gått ned og at produktivitetsgevinster tas ut årlig.6 Det ser ikke ut til at kvaliteten ved sykehusene 
har gått ned.7 

Utviklingen i gjennomsnittlig ventetid delt opp etter gjennomsnittlig ventetid i 2001 
(før reformen)

Kilde: http://kraka.org/sites/default/files/public/kraka_-_incitamenter_og_produktivitet_ved_hospitalso-
perationer_0.pdf Beregninger er gjennomført basert på Landspasientregisteret og interaktive DRG-takster.  

Analysen omfatter de 150 vanligste operasjonene.

http://kraka.org/sites/default/files/public/kraka_-_incitamenter_og_produktivitet_ved_hospitalsoperationer_0.pdf
http://kraka.org/sites/default/files/public/kraka_-_incitamenter_og_produktivitet_ved_hospitalsoperationer_0.pdf
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Fritt valg er også innført for enkelte oppgaver kommunene har ansvar for, og det har gitt konkurranse 
mellom kommunale og private tilbud. I eldreomsorgen er det innført en lov om fritt valg av 
tjenestetilbyder. Det pålegger kommunene å sikre at kommunens eldre fritt kan velge hjemmehjelp, 
enten fra kommunen eller fra privat hjemmehjelp. Betalingen er den samme for den som mottar 
tjenesten, uavhengig av hvem som leverer den. I sykehjemssektoren er det tilsvarende innført en lov 
som muliggjør at private kan starte sykehjem og private sykehustjenester med offentlig finansiering. 
Ulike tilfredshetsundersøkelser har vist at brukere og pasienter er svært fornøyd med tilbudene de 
får ved private sykehus og sykehjem.

I november 2016 gikk Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance inn i regjering med Venstre. I 
denne regjeringens regjeringsplattform er det lagt til grunn at det skal gjennomføres en betydelig 
utvidelse av private virksomheters engasjement i produksjon av velferdstjenester. 

Det er fremdeles noen hindringer igjen for at konkurransen mellom kommunale og private service-
tilbud skal kunne fungere effektivt. Det gjelder blant annet en god avgrensning av hvilke oppgaver 
kommunene skal ta seg av. Det er dessuten flere forslag til hvordan produktivitet og kvalitet 
ytterligere kan forbedres i sykehussektoren.8 Det innebærer blant annet at det vedtas et basisnivå 
for behandlinger, og at behandlinger ut over dette nivået settes ut på anbud mellom private og 
offentlige sykehus. Det vil kunne bidra til at offentlige sykehus bevarer en viss kapasitet gjennom 
basisnivået, mens konkurransen bidrar til forbedringer av kvalitet og effektivitet. Sammen med 
denne reformen er det foreslått å innføre systematisk måling av kvaliteten. Dessuten påpekes det at 
utredninger og behandlinger bør holdes adskilt, slik at det ikke det ikke oppstår disinsentiver i hvor 
behandlingen utføres. Alternativt kan det etableres en kontrollfunksjon for å sikre at behandling 
skjer der det er mest hensiktmessig. 

Finland

Nøkkeltall
•	 BNP pr capita: 40 990 USD
•	 Innbyggertall: 5,47 millioner
•	 Sysselsetting: 68,5 prosent
•	 Arbeidsledighet: 9,3 prosent
•	 Dagens regjering: Centern med Samlingspartiet og Sannfinnene  2015–  
•	 Regjeringer de senere årene: 1995–2003 Finlands Socialdemokratiske Parti m.fl., 2003–

2011 Centern m.fl., 2011 – 2015 Samlingspartiet (liberalkonservativt) m.fl.

Liberalisering av taxinæringen
Den sittende finske regjeringen har foreslått en ny lov for regulering av transportsektoren, inkludert 
taxinæringen. Loven har som målsetting å bidra til å gjøre transportsektoren mer kundevennlig, mer 
tilpasset en digital hverdag, åpen for nye forretningsmodeller og muligheter for entreprenører, og å 
skape nye arbeidsplasser og et bedre drosjetilbud i distriktene. 
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I dag er taxinæringen organisert på tradisjonell måte. Det er rundt 10 000 taxier i Finland, 5 500 i de 
store byene og 4 500 i landet for øvrig. Det er 9 500 lisenser, noe som betyr at nesten alle har hver 
sin bil. Prisene er i dag regulert som maksimumspriser, og i og med at det ikke er mulig å få flere 
lisenser, er det heller ingen priskonkurranse som kunne ha bidratt til lavere priser. Det er ganske dyrt 
å ta taxi i Finland. Taxisjåførene tjener i gjennomsnitt 12 til 13 euro i timen, og fulltidssjåfører har en 
brutto månedslønn som varierer mellom 1 500 og 3 500 euro i måneden. Taximarkedet har svært 
høye inngangsbarrierer. For å få en tillatelse til å starte et taxiselskap og få lisens, må man som regel 
ha kjørt taxi i mange år (for andre som har lisens). 
 
Liberaliseringen av taxinæringen innebærer at sjåførene fortsatt trenger en lisens, men kvoter 
og prisreguleringer avskaffes i sin helhet. Det betyr at hvem som helst kan etablere seg i 
bransjen, gitt at man oppfyller kravene til lisens. Lisenser utstedes og godkjennes av det finske 
transportsikkerhetsdirektoratet. Godkjenningen vil gis til taxiselskapet, og hver enkelt sjåfør må ha 
en kjøretillatelse. En lisens innebærer også et krav om å oppgi hvor man opererer, samt at sjåførene 
må ha tilstrekkelige språkkunnskaper og muligheter til å hjelpe personer med spesielle behov.

Lovforslaget har også bestemmelser om åpne datagrensesnitt. Det innebærer at alle priser og 
tjenester vil være offentlig tilgjengelig for alle. Det vil gi større transparens, og det vil forenkle 
mulighetene til å sammenligne ulike taxitjenester.

Uber er også etablert i Finland. De vil kunne tilby sine tjenester, forutsatt at sjåførene oppfyller 
kravene til lisens, samt at det er åpenhet om priser og tjenester. I dag brukes Uber for det meste i 
Helsinkiområdet (som har 1,5 millioner innbyggere), hvor det er rundt 100 000 brukere, hvilket betyr 
at de er populære og at det er marked for flere taxier. 

Den sittende finske regjeringen ser denne reformen som en markedsliberalisering som gjennom økt 
konkurranse skal gi flere muligheter til å konkurrere og gi borgerne flere valgmuligheter.

Lovforslaget er forventet å bli vedtatt i 2017, og reformene vil tre i kraft i juli 2018. Det betyr at 
eksisterende taxiselskaper vil ha tid til å tilpasse seg den nye lovgivningen. Den finske transport- og 
kommunikasjonsministeren, Anne Berner, uttalte til Finland Times 21. 9.2016: 
 
“We now have a genuine opportunity to improve transport services and create new businesses and 
jobs. All players have equal opportunities to develop their business. The progress of the transport 
code is great news not only for the transport sector but for the society as a whole.”9 
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Island

Nøkkeltall
•	 BNP pr capita: 46 606 USD
•	 Innbyggertall: 0,33 millioner
•	 Sysselsetting: 84,7 prosent
•	 Arbeidsledighet: 3,9 prosent
•	 Dagens regjering: 2013– Borgerlig koalisjon med Fremskrittspartiet og 

Selvstendighetspartiet
•	 Regjeringer de senere årene: 1991–2009 Selvstendighetspartiet (liberalkonservativt) og 

Fremskrittspartiet (søsterparti til Senterpartiet i Norge), 2009–2013 Sosialdemokratene og 
Venstrebevegelsen

Lik deling av foreldrepermisjon10

På Island har man lenge hatt tredelt permisjon etter fødsel. Mors del, fars del og fellesdelen, der 
mor og far kan velge hvem som skal være hjemme, har vært like lange, til sammen ni måneder med 
80 prosents dekningsgrad. I 2012 vedtok man en lov som skulle sikre 12 måneder og en tredeling 
med lengre deler til mor og far og kortere fellesdel. Loven skulle opprinnelig vært implementert i 
2016, men etter finanskrisen ble reformen av foreldrepermisjonen forsinket på grunn av manglende 
økonomisk handlingsrom. 
 
I 2016 skulle man altså opprinnelig ha individualisert permisjonen ytterligere og gjennomført det  
vedtatte 5-2-5–systemet, dvs. fem måneder til mor, fem måneder til far og to måneder til fellesdelen, 
som foreldrene kunne fordele fritt seg imellom.11 Økningen av permisjonslengden til 12 måneder 
skulle bidra til å forkorte det såkalte omsorgsgapet, nemlig tiden mellom permisjon og tidspunktet 
da man får barnehageplass. Har barnet bare én omsorgsperson, tilfaller hele permisjonen denne. 
Det finnes noen få unntak som kvalifiserer til overføring av rettigheter. En utredning som har vurdert 
de økonomiske konsekvensene av en utvidelse av permisjonslengden og det nye systemet for deling 
mellom mor og far, har konkludert med at dette kan skje innen 2022.

Permisjonslengden vil i 2016 normalt være ni måneder, men det er mulig å forlenge perioden til inn-
til to år med lavere dekningsgrad og samme totale utbetaling. På Island har mor og far selvstendige 
opptjeningsrettigheter, og det stilles ingen aktivitetskrav. Dermed gjelder ordningene for alle som 
blir foreldre, uavhengig av yrkesaktivitet.12 

Både den politiske høyre- og venstresiden på Island argumenterer med likestilling, ikke valgfrihet, 
i spørsmålet om foreldrepermisjon. De tar utgangspunkt i individet og gir det rettigheter, og 
individperspektivet vurderes som viktigere enn argumenter om at foreldrepermisjon er et familie-
anliggende, og at familien skal kunne velge fordeling. På Island tar fedre stort sett ut hele sin del, 
og fellesperioden benyttes i det alt vesentlige av mor. Yrkesaktiviteten på Island er den høyeste i 
OECD.13 Island har det laveste gapet mellom kjønnene, 0,87 (der 1 er full likestilling), og har verdens 
høyeste kvinnelige arbeidsdeltakelse.14
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Nederland

Nøkkeltall
•	 BNP pr capita: 48 326 USD
•	 Innbyggertall: 16,8 millioner
•	 Sysselsetting: 74,1 prosent
•	 Arbeidsledighet: 6,9 prosent
•	 Dagens regjering: 2010– VVD (liberalt)
•	 Regjeringer de senere årene: 1994–2002 PvdA (sosialdemokratene), 2002–2010 CDA 

(kristendemokratisk)

Helsefinansiering15

I 2006 ble det nederlandske helsefinansieringssystemet reformert. I dag er systemet basert på at alle 
må tegne private helseforsikringer. Forsikringsselskapene risikovurderer ikke, og premien er lik for 
alle. Det offentliges oppgave er å utjevne innbyggernes kostnader.

Bakgrunnen for helsereformen var at omfordelingen mellom mennesker med høy og lav inntekt i 
det tidligere systemet var for liten. I Nederland kunne mennesker med høy inntekt kjøpe private 
helseforsikringer og helsetjenester. Reguleringene i det offentlige og det private forsikringsmarkedet 
for helse var ulike og kompliserte. 

Helsesystemet i Nederland består av tre deler. Den første er en nasjonal helseforsikring for 
eksepsjonelle medisinske utgifter. Den er obligatorisk og ikke endret etter reformen. I tillegg har 
Nederland et fungerende marked for private, supplerende helseforsikringer. Her er det heller ingen 
endringer. Reformen omfattet det som tidligere var delt i frivillige private helseforsikringer (som 37 
prosent av befolkningen hadde) og offentlig finansiert forsikring (som 63 prosent hadde). 

Reformen innebar at de to ordningene ble slått sammen i en obligatorisk forsikring for hele 
befolkningen. Alle må tegne denne forsikringen. Forsikringsselskapene kan tilby to ulike former for 
dekning, enten én der forsikringsselskapet forestår betalingen direkte og kunden bare kan velge 
mellom tjenesteleverandører som har avtale med forsikringsselskapet, eller én der kunden selv 
velger leverandør og søker refusjon fra forsikringsselskapet. Forsikringsselskapene kan i det første 
tilfellet, om de vil, styre hvem som skal utføre tjenestene, noe som også påvirker betingelsene. 

Det sentrale Helseforsikringsfondet deler ut igjen midler fra forsikringspremien og helsepremien 
til forsikringsselskapene. I beregningene inngår forskjeller i forsikringsskapenes portefølje, slik at 
forsikringsselskaper med mange ”risikoutsatte” forsikringstakere får mer tilbake. Dermed forsvinner 
også forsikringsselskapenes insentiver til å skaffe seg lavrisikokunder. 

Reformene ble gjennomført i 2006. Det er blitt færre forsikringsselskaper, i 2016 er det fire selskaper 
som har 90 prosent av markedet, men konkurransen fungerer. Standardisering av poliser har gjort 
det enklere for borgerne å sammenligne, og selskapene har effektivisert og redusert kostnader, 
selv om det fremdeles er mye å gå på. Dessuten har færre og større forsikringsselskaper gitt større 
forhandlingsmakt overfor tjenesteleverandørene. Borgerne får informasjon om forsikringene 
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gjennom en nettside, Kiesbeter.nl. Den skal gi informasjon om tilgjenglige forsikringer, ventetid 
og kvalitet. Dessuten har også reformen synliggjort hva helse koster gjennom informasjon om 
forsikringspremie, egenandel og helsetrygdepremie.

Borgernes oppfatning av kvalitet blir målt jevnlig med ulike kvalitetsparametere. Nederland skåret 
høyt også før reformen, men skåren har økt hvert år etter reformen, og landet ble regnet for å ha 
høyest kvalitet i helsevesenet i OECD i 2012. Nederland bruker store ressurser på sitt helsevesen, 
men de har også et helsevesen med høy kvalitet, samtidig som de ivaretar tilgangen til helsetjenester 
for alle, uavhengig av økonomi og helse. Nederlands helsevesen ligger blant de høyeste i Europa i 
bruk av penger per innbygger, men kostnadene har flatet ut og vokser ikke like sterkt lenger.16

Estland

Nøkkeltall
•	 BNP pr capita: 27 779 USD
•	 Innbyggertall: 1,3 millioner
•	 Sysselsetting: 71,9 prosent
•	 Arbeidsledighet: 6,2 prosent
•	 Dagens regjering: 2005– Reformpartiet og Forbundet for fedrelandet og republikken
•	 Regjeringer de senere årene: 1992–2002 Fedrelandsunionen (konservativ), 2002–2003 

Reformpartiet (liberalistisk), 2003–2005 Res Publica (konservativt) (Fedrelandsunionen 
og Res Publica ble i 2006 slått sammen og heter i dag Forbundet for fedrelandet 
og republikken og er en samling av liberalkonservative, nasjonalkonservative og 
kristendemokrater)

Skattereformer i tre trinn
Estland ble selvstendig i 1991. Etter selvstendigheten har Estland hatt en svært god økonomisk 
utvikling. Grafen viser utviklingen i BNP fra 1995 til 2014:

Kilde: OECD og Bank of Estonia
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Bortsett fra under finanskrisen har veksten vært svært høy. Arbeidsledigheten er også redusert fra 
et høyt nivå i 2000 til dagens nivå på 6,7 prosent.

Økonomien er blitt liberalisert, blant annet gjennom to større skattereformer. Skattesystemet i 
Estland var komplisert og uoversiktlig. Inntektsskatten var progressiv, og høyeste marginalskatt var 
33 prosent, og i en kort periode helt opp til 50 prosent. Dessuten varierte beskatningen av bedrifter 
med størrelsen på bedriftene. Dette betød at det var få insentiver til å arbeide mye og til å starte og 
drive private virksomheter. 

Det første trinnet i skattereformen kom i 1993. Da ble det innført en flat inntektsskatt, både for 
privatpersoner og for bedrifter, på 26 prosent.17 Forenklingene var betydelige, skatten ble proporsjonal 
og lik for alle, og all progressivitet ble avskaffet. Siden 1993 er skattesatsen redusert flere ganger, og 
den er i dag på 20 prosent. Den skulle opprinnelig vært senket gradvis til 18 prosent, men på grunn 
av finanskrisen er den foreløpig bevart på 20 prosent. 

Den neste reformen ble implementert i 2001. For å øke investeringer i privat næringsvirksomhet ble 
overskuddene unntatt gevinstbeskatning, mens utbytte ble beskattet med samme flate skatt som 
andre inntekter. Denne ordningen gir en utsettelse av skatt på næringsvirksomhet inntil overskudd 
realiseres. Det betyr at dersom overskuddet i en virksomhet beholdes i virksomheten og reinvesteres, 
forfaller det ikke noe skatt. Skatten forfaller kun når bedrifter realiseres eller det tas ut utbytte.

Målsettingen med reformene var å skape et enklere og mer rettferdig skattesystem, slik at både 
privatpersoner og bedrifter har insentiver til å arbeide og til å skape nye virksomheter, med like 
rammebetingelser. Forenklingene har også gjort skattesystemet mye mer transparent. Alle investorer 
får skattefordelene, uavhengig av om de er estiske eller utenlandske, og uavhengig av størrelsen på 
investeringen.

Skattereformene har gitt estisk økonomi og næringsliv det Europakommisjonen kaller ”a considerable 
push on investments”. Selv om skattenivået er senket, har det ikke gått ut over den estiske statens 
finanser. Reduksjoner i skattebyrden er muliggjort gjennom en sterk og rask økonomisk vekst, ikke 
gjennom reduksjoner i statens utgifter.18 En utvidelse av skattegrunnlaget som en følge av at flere 
oppga inntekter og større transparens var også viktig.19 Oversikten på neste side viser skatteinntekter 
fra personer og fra bedrifter i perioden 1995 til 2015 i mill. EUR:
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Kilde: Ministry of Finance of the Republic of Estonia 

http://www.slideshare.net/rahamin/estonian-taxes-and-tax-structure-april-2014-38209324?next_slideshow=1

Fallet i skatteinntektene fra bedriftsbeskatningen i 2000 har sammenheng med reformen som 
fritok gjenholdt overskudd for skatt. Dessuten ble skattesatsen gradvis senket fra 26  prosent til 
24 prosent i 2005, 23 prosent i 2006 og til sist 20 prosent i 2007. I perioden 2000 til 2007 økte 
også reinvesteringer fra tilbakeholdt overskudd mer enn 12 ganger, fra 46,1 til 573 millioner 
euro.20 I en artikkel fra 2005 skriver The Economist at denne reformen ga sterke insentiver til å 
investere i næringsvirksomhet.21 Artikkelen bekrefter også at skattegrunnlaget ikke ble redusert, og 
at skatteinntektene ble opprettholdt, til tross for lavere beskatning av næringsvirksomhet. Det kan 
legges til at beskatningen i Estland også skjer gjennom moms, og at økninger i momsen har bidratt 
til å opprettholde skatteinntektene.

Litauen

Nøkkeltall22

•	 BNP pr capita: 29 881 USD
•	 Innbyggertall: 2,8 millioner
•	 Sysselsetting: 65,7 prosent
•	 Arbeidsledighet: 9,1 prosent
•	 Dagens regjering: 2008 – Fedrerlandsunionen/Konservative
•	 Regjeringer de senere årene: 1996–2000 Fedrelandsunionen/Konservative 

(kristendemokratiske/liberalkonservative), 2000–2001 Liberaunionen, 2001–2004 
Sosialdemokratiske parti, 2004–2006 Koalisjonsregjering, 2006–2008 Sosialdemokratiske 
parti.
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Liberalisering av kommunale sosiale stønader 
Litauen har de senere årene gjennomført flere reformer. Den viktigste er liberalisering av komm- 
unale velferdsordninger. Dessuten er regionnivået i Litauen, tilsvarende norske fylker,  avskaffet.

I 2012 ble det gjennomført en velferdsreform. Den hadde som formål å delegere beslutnings-
myndighet til kommunene. Kommunene skulle ha frihet til å bestemme hvordan de skulle fordele 
og benytte sosiale stønadsbudsjetter overfor sine innbyggere. Målsettingen var å gjøre de sosiale 
stønadene mer treffsikre og transparente og å redusere misbruk. Dessuten var den regionale 
forvaltningsstrukturen i Litauen for komplisert og dyr. Litauen hadde 10 regioner, i tillegg til 65 
kommuner. Kommunene og regionene hadde mange overlappende funksjoner, noe som førte til 
ineffektiv og dyr offentlig administrasjon. To år før velferdsreformen ble innført, ble derfor det 
regionale styringsnivået fjernet, og antall kommuner ble redusert til 60. I dag er strukturen forenklet, 
og ansvar, transparens og kontroll er bedre.

Den kommunale velferdsreformen ble innført gradvis og startet i 2011/2012 med fem enkelt-
kommuner gjennom et pilotprosjekt. Disse kommunene fikk selv bestemme hvordan de forvaltet 
sine velferdsordninger, det vil si sosiale stønader. Kommunene kunne innenfor sitt budsjett betale 
ut det de mente innbyggerne trengte i en periode, og de slapp å betale tilbake eventuelle ubrukte 
midler til staten, men kunne spare dem til annen kommunal bruk. Systemet ble laget slik at man 
lettere kunne indentifisere misbruk og utbetalinger til mennesker som ikke hadde krav på ytelsene. 
Før pilotprosjektet ble igangsatt, var dette et stort problem.

Resultatene fra de fem pilotkommunene viste at antall mottakere av sosiale stønader ble redusert 
med mellom 20 og 49 prosent i forhold til nivået i pilotkommunene før de startet, og at kostnadene 
til sosiale stønader ble redusert med mellom 33 og 56 prosent fra tidligere nivåer i kommunene 
som var med i forsøket. Resultatene fra pilotkommunene var så positive at man bestemte seg for å 
gjennomføre reformen for alle kommunene i Litauen i 2014. Så langt har flere kommuner rapportert 
om store innsparinger i sosiale kostnader. Noen har spart opp mot 40 prosent av sine tidligere 
utbetalinger, og mange har spart mellom 20 og 40 prosent. Reformen er etter kort tid ansett for å 
være en stor suksess. Det er viktig å merke seg at kravene til å kvalifisere til stønader ikke ble endret. 
Både kriteriene for hvem som kunne motta og selve sammensetningen (omfang, tid og beløp) av 
stønadene er de samme. Endringen gjaldt dermed kun kommunenes kontroll og myndighet. Senere 
er det gjort endringer i nivå og i administrasjonsrutiner, som også har forbedret systemet, men det 
er gjort uavhengig av reformen.23
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Tyskland

Nøkkeltall
•	 BNP pr capita: 47 221 USD
•	 Innbyggertall: 80,9 millioner
•	 Sysselsetting: 74,0 prosent
•	 Arbeidsledighet: 4,6 prosent
•	 Dagens regjering: 2005 – CDU (ulike koalisjoner), nå med SPD
•	 Regjeringer de senere årene: 1982 – 1998 CDU/CSU (kristendemokratisk) og FDP, 1998 – 

2005 SPD (sosialdemokratisk) og De grønne.

Fleksibel pensjonsreform
Etter 2000 gjennomførte Tyskland reformprogrammet Agenda 2010. Den sosialdemokratiske 
kansleren Gerhard Schröder var ansvarlig, og programmet ble siden fulgt opp av CDU og Angela 
Merkel. Målet med programmet var å bidra til økonomisk vekst og redusert arbeidsledighet. 
Reformprogrammet innebar store endringer og innstramminger i velferdsytelser, som f.eks. 
arbeidsledighetstrygd og pensjoner. Det var mange protester, men etter at reformene ble vedtatt har 
arbeidsledigheten sunket fra 10,6 prosent i 2006 til det laveste nivået siden starten av 1990-tallet, 
4,6 prosent.

Etter gjennomføringen av den store skatte-, velferds- og arbeidsreformen Agenda 2010, har det vært 
et mål å få flere tyskere til å arbeide lenger. Selv om arbeidsledigheten i Tyskland er lav, gjør den 
demografiske utviklingen at flere må stå lenger i arbeid for å sikre fortsatt vekst og velferd. 

Etter forbundsdagsvalget i 2013 ble det derfor vedtatt å gjennomføre en reform av det tyske 
pensjonssystemet. Reformen ble kalt ”Flexi-Rente”, fordi den gjør det mulig både å gå av ved fylte 63 
år, hvis en har 45 års opptjeningstid, og å arbeide ut over pensjonsalderen på 65 år med mulighet for 
opptjening av ekstra pensjonspoeng. 

Sysselsettingsraten for eldre arbeidstakere har vært langt lavere i Tyskland enn gjennomsnittet 
for andre europeiske land. Flexi-Rente-reformen skal forenkle reguleringer i arbeidsmarkedet 
og velferdssystemet, for å gjøre det enklere for eldre arbeidstakere å kunne arbeide ut over 
pensjonsalderen.
 
Før reformen var det vanskelig å si opp ansatte med lang ansiennitet, samtidig som de fleste 
arbeidskontrakter hadde klausuler om avgang ved nådd pensjonsalder. Denne kombinasjonen førte 
til at svært få arbeidstakere fortsatte å arbeide når de nådde formell pensjonsalder. 

Velferdsordningene for eldre arbeidstakere var også innrettet slik at de ikke gagnet eldre arbeids-
takere. Eldre arbeidstakere måtte betale inn til ordningene for arbeidsledighetsytelser og 
pensjonsforsikringer, uten mulighet til å få noen fordeler av disse.
 
Fra 1.7.2014 kan eldre arbeidstakere inngå arbeidskontrakter som er tidsbegrensede og fleksible,  
og som kan forlenges så lenge arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om dette. I arbeidslovgivningen  
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er det heller ikke lenger bestemmelser som diskriminerer eldre arbeidstakere, mens pensjons-
systemet i velferdslovgivningen er endret slik at arbeidstakere som har passert pensjonsalderen, kan 
fortsette å arbeide og fortsette pensjonsopptjeningen. Etter fylte 65 år trenger ikke arbeidstakere 
lenger å betale premie for dekning av arbeidsledighetstrygd. Denne endringen trådte i kraft 1.1.2017.
 
I tillegg er åpenheten og transparensen i systemet betydelig bedret. Pensjonsrådgivningstjenesten 
gir ikke lenger bare råd om pensjon, men om alle muligheter som finnes for å kunne arbeide utover 
pensjonsalderen på 65 år. Dette er et resultat av at hele det tyske arbeids- og velferdssystemet er 
forenklet, slik at det er langt enklere å kombinere pensjon og arbeid i dag enn tidligere. Dette gjelder 
særlig i aldersgruppen 63 til 65 år. Blant annet er beløpet for fri arbeidsinntekt hevet fra 450 euro til 
525 euro.
 
Effekten av Flexi-Rente vil først vise seg når de siste delene av reformen er iverksatt i 2017, men 
Tyskland har allerede sett effekter på sysselsettingen blant eldre arbeidstakere, ved at det var rundt 
50 000 flere eldre arbeidstakere i arbeid i 2015 enn i 2014.24

Noe for Norge?

Nøkkeltall
•	 BNP pr capita: 61 254 USD
•	 Innbyggertall: 5,2 millioner
•	 Sysselsetting: 74,8 prosent
•	 Arbeidsledighet: 4,3 prosent
•	 Dagens regjering: 2013 – Høyre og FrP
•	 Regjeringer de senere årene: 2001–2005 Høyre, KrF, Venstre, 2005 – 2013 Arbeiderpartiet, 

Senterpartiet og SV.

Det er flere av reformene i våre naboland som kan være aktuelle for Norge. Reformene som er 
presentert, er ulike i innhold og omfang, fra omreguleringer av taximarkedet til store arbeids-
markedsreformer. Skal man vurdere reformene i en norsk kontekst, krever det en mer detaljert 
gjennomgang av hva som er gjennomført og hvilke betingelser som må være til stede for å kunne 
gjennomføre en vellykket reform. 

Noen av reformene er omfattende. Det gjelder arbeidsmarkedsreformene i Sverige, valgfrihet og 
konkurranse mellom privat og offentlig tjenesteyting i Danmark, flat skatt i Estland, helsereformen 
i Nederland og kommunal administrasjon av sosialhjelp i Litauen. To av reformene, i Danmark og 
Litauen, omfatter også strukturelle reformer av kommuner og fylker. Pensjonsreformen i Tyskland, 
taxi- og transportreformen i Finland og permisjonsordningene på Island er mindre reformer, men 
også slike reformer vil kreve et godt forarbeid. Felles for dem alle er imidlertid at de kan tjene til 
inspirasjon også for andre land. Reformer som øker arbeidsdeltakelsen, effektiviserer offentlig sektor 
eller gir bedre fungerende markeder, er mulig også her.



17

C i v i t a - n o t a t  n r .  1  2 0 1 7

Forfatter: Notatet er skrevet av Mathilde Fasting, siviløkonom og idéhistoriker i Civita.

Civita er en partipolitisk uavhengig tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og 
oppslutning om liberale verdier og løsninger. Forfatteren av dette notatet står for alle utredninger, 
konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, 
styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, 
slik at vi kan rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på mathilde@civita.no eller civita@civita.no
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