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1. Introduksjon
I 2009 publiserte Villeman Vinje, økonom i Civita, rapporten «Spiller det noen rolle?». Rappor-
ten analyserte bevilgninger til offentlig forvaltning under skiftende regjeringer. Hovedfunnene var 
blant annet:

1. Det er ikke belegg for å påstå at satsingen på offentlige bevilgninger til velferd utvikler seg 
i helt forskjellige retninger under sosialistiske og ikke-sosialistiske regjeringer

2. De samlede offentlige bevilgninger vokser – uavhengig av regjering
3. De offentlige bevilgningene på prioriterte områder – som til helse, utdanning, omsorg og 

sosiale ordninger – vokser sterkt under alle regjeringer.

Ni år har gått siden rapporten ble publisert. I denne perioden har en rødgrønn flertallsregjering 
blitt erstattet av et blått, og deretter blågrønt, regjeringsprosjekt.  

Politikernes argumenter står fortsatt i sterk kontrast til hovedfunnene i Vinjes rapport, noe debat-
ten i media etter at den nye regjeringsplattformen ble vedtatt i 2018 illustrerer: «Den mest høyre-
vridde regjeringen siden krigen er blitt mer høyrevridd. Dette er en regjering for de få, ikke for de 
mange. Vi får en erkeliberalistisk høyrepolitikk», sa Kirsti Bergstø i Sosialistisk Venstreparti (Birke-
lund, 2018). Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre hevdet at «Realiteten er økte forskjeller, lærer-
krise i skolen, et mer brutalt arbeidsliv uten kompetanseløft, økte skattekutt og null leveranse på 
hvordan løftene skal finansieres» (NTB, 2018).

Men har egentlig disse utsagnene noen rot i virkeligheten, eller er det fremdeles slik at det er små 
forskjeller mellom partiene når det gjelder utgiftspolitikk og satsning på offentlige bevilgninger til 
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velferd? Dette notatet analyserer Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 og 
opposisjonspartienes alternative budsjetter. Det gjøres i tillegg rede for hvorfor offentlige utgifter 
forventes å stige i takt med den generelle velstandsutviklingen i samfunnet, uavhengig av regje-
ringens farge, og at den stadig økende likheten mellom partiene kan støttes opp under en av de 
mest kjente teoriene innenfor statsvitenskap.

Det er viktig å presisere at dette notatet sammenligner Høyre- og Frp-regjeringens forslag til 
statsbudsjett, og ikke det vedtatte statsbudsjettet, med opposisjonspartienes alternativer. KrF 
og Venstre er ikke inkludert som opposisjonspartier i analysen. Det er i stedet blitt gjort rede for 
utgiftsøkningen som kom etter budsjettforliket mellom de fire partiene, under figur 2.

2.  Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett 2018

De totale utgiftene i Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er på 1 325,2 
mrd. kroner. I løpet av de ni årene som har gått siden Vinje publiserte «Spiller det noen rolle?», 
har statsbudsjettets utgiftsside økt med ca. 403 mrd. kroner, justert for inflasjon. Dette er en 
økning på 43 prosent. Den største budsjettposten er folketrygden, som i 2018 er estimert til 470 
mrd. kroner, i overkant av 1/3 av de totale utgiftene. Andre store utgiftsposter er rammetilskudd 
til kommuner og fylkeskommuner på 164 mrd. kroner, og drift av regionale helseforetak på 148 
mrd. kroner.

 

Figur 1 (Statsbudsjettet 2018, s. 13).

Fellesnevneren for majoriteten av postene i figur 1, som viser de største postene på statsbudsjet-
tet, er at de til en viss grad ligger fast og er regelstyrte. Den største utgiftsposten blir justert etter 
folketrygdloven av 1997 (Lovdata, 2018). Denne posten påvirkes mye av en aldrende befolkning. 
Transport og kommunikasjon ligger fast ved Nasjonal Transportplan, jordbruksavtalen forhandles 
i jordbruksoppgjøret og forsvarsutgiftene forsøkes tilpasset NATOs mål om at to prosent av brut-
tonasjonalproduktet skal gå til forsvar. Innenfor postene høyere utdanning, regionale helseforetak 
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og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner, er mye av utgiftene bundet opp til lønning av 
ansatte. Regelstyringen av store poster i statsbudsjettet påvirker med andre ord det økonomiske 
handlingsrommet til politikerne når statsbudsjettet skal utformes. Likevel skiller posten andre seg 
ut som mindre regelstyrt. Utgiftene ved denne posten er på 263 mrd. kroner i 2018, og her finnes 
det flere ulike prioriteringer mellom Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett og opposi-
sjonspartienes alternative statsbudsjetter.

3. Små forskjeller mellom partiene

Figur 2: Totale utgifter i Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett og de alternative statsbudsjet-
tene i mrd. kroner. Venstre og Krf ikke inkludert. Etter budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre økte 
utgiftene til 1327,3 mrd. kroner.

Figuren viser hvor lite som skiller i totale utgifter mellom Høyre og Frp-regjeringens forslag til 
statsbudsjett og opposisjonspartienes alternativer. Den største differansen står SV for, med sitt 
forslag om 15,5 mrd. kroner i økte statlige utgifter. Med andre ord utgjør ikke ulikheten mellom 
det Høyre og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett og partiet som vil øke pengebruken mest, 
mer enn 1,16 prosent. En annen interessant observasjon er at partiene MDG og Rødt, to partier 
som gjerne forbindes med økte statlige utgifter, vil redusere statsbudsjettet med henholdsvis 6 og 
2,2 mrd. kroner. 

Hvorfor er det så små forskjeller i viljen til å bruke penger blant de politiske partiene?

For det første er ikke veksten i offentlige budsjetter og offentlig sektor et norsk fenomen, eller 
noe nytt. Det offentliges andel av økonomien har vokst i de fleste industrialiserte land etter krigen 
(Roser, 2015). Sammenhengen mellom økonomisk vekst og økt offentlig pengebruk ble for første 
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gang påvist av Adolph Wagner i 1880-årene, og er senere blitt kjent som Wagners Lov. Med bak-
grunn i sammenlignende studier av Preussen, Storbritannia og Østerrike, hevdet Wagner at sosial 
fremgang skapt av økonomisk vekst, gjorde det nødvendig å øke det offentliges andel av inntek-
tene. I 1988 konkluderte også et norsk offentlig utvalg med at et økt realinntektsnivå ikke bare 
øker de offentlige utgiftene reelt sett, men også i forhold til bruttonasjonalproduktet (Grindheim, 
2003, s. 420). Dermed er det ikke overraskende at alle partier ønsker høye og økende offentlige 
utgifter.

For det andre handler de små forskjellene om hvordan de politiske partiene posisjonerer seg i for-
hold til hverandre i et forsøk på vinne medianvelgeren. Medianvelgerteoremet er en av de mest 
kjente teoriene i statsvitenskap, og ble utviklet av Anthony Downs i 1957. Denne teorien handler 
om at de politiske partiene vil utforme sine partiprogrammer på bakgrunn av hva som appellerer 
til den sentralt plasserte velgeren (Helland, 2003, s. 210). Den sentralt plasserte velgeren betyr i 
praksis den velgeren som i en normalfordeling har akkurat like mange velgere til venstre som til 
høyre for seg, langs den sentrale dimensjonen i en valgkamp. Den sentrale dimensjonen er ofte 
den økonomiske høyre-venstre-aksen, men i dag kan disse dimensjonene også tenkes å være post-
materielle verdier som innvandring- eller klimaspørsmål. Nøkkelpoenget i medianvelgerteoremet, 
er at fordi medianen er det standpunktet som deler opinionen i to like store deler, vil partiet som 
beveger sin politikk bort fra medianen miste stemmer og tape valget. En tilpasning av partipro-
grammene rettet mot medianvelgeren vil derfor være nødvendig for partiene for å kunne vinne 
politiske valg. Konsekvensen av dette er at valget i større grad kan ses på som en loddtrekning, noe 
partiene foretrekker fremfor et garantert tap. I denne sammenheng betyr dette at medianvelge-
ren i Norge og de fleste andre land ser ut til å ønske høye og økende offentlige utgifter, og at parti-
ene derfor ser bort fra eventuelle ideologiske forskjeller og forsøker å nærme seg denne velgeren.

4. Alternative statsbudsjetter 2018

I dette avsnittet presenterer jeg en mer detaljert oversikt av opposisjonspartienes alternative 
statsbudsjetter. I teksten greier jeg kort ut om hva slags nivå partiene legger seg på i skatte- og 
avgiftspolitikken sammenlignet med Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett. I tillegg 
gjør jeg rede for partienes fem største omprioriteringer og inndekninger i mrd. kroner. 

Rødt
Totalrammen på Rødt sitt alternative statsbudsjett for 2018 er på 1322,8 mrd. kroner. Rødt ønsker, 
sammenlignet med Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett, å redusere utgiftene med 
ca. 2,2 mrd. kroner, samtidig som det legger opp til en samlet skatteøkning på 22,8 mrd. kroner. 
Rødt argumenterer for at deres forslag til alternativt statsbudsjett kun er første skritt i en lengre 
prosess. I fremtidige statsbudsjett vil de blant annet øke formueskatten og gjeninnføre arveavgif-
ten (Rødt, 2018, s. 35).
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Figur 3: Rødts omprioriteringer i mrd. kroner (Rødts 100 forslag til statsbudsjettet for 2018).

Rødts totale omprioriteringer er på 39,6 mrd. kroner. Partiet ønsker blant annet å øke de frie 
midlene til kommunene, øke barnetrygden med 200 kroner pr. måned for hver mottaker, starte 
innfasing av offentlig tannpleie, utvikle en ny tiltakspakke mot arbeidsledighet og satse mer på 
vedlikehold av offentlig transport og kommunikasjon.

Figur 4: Rødts inndekninger i mrd. kroner (Rødts 100 forslag til statsbudsjettet for 2018).
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Inndekningene i Rødts alternative statsbudsjett har en totalramme på 17,1 mrd. kroner. I parti-
ets fem største inndekningsforslag ønsker de å avslutte forsvarets kjøp av nye kampfly, redusere 
bevilgningen til Nye Veier AS, avvikle 350 kr.-grensen for avgiftsfri import, redusere støtten til 
utviklingen av Joint Strike Missile og utsette investeringene tilknyttet det nye beredskapssenteret 
på Taralrud.

Sosialistisk Venstreparti (SV)
Totalrammen på SVs alternative statsbudsjett for 2018 er på 1340,5 mrd. kroner. Dette er en økning 
på 15,5 mrd. kroner sammenlignet med Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett. For å 
balansere budsjettet, ønsker SV å øke de samlede skattene og avgiftene med 21,5 mrd. kroner, og 
redusere bruken av oljepenger med 6 mrd. kroner (SV, 2018, s. 64).

Figur 5: SVs omprioriteringer i mrd. kroner (SVs alternative statsbudsjett 2018).

Omprioriteringene i SVs alternative statsbudsjett har en totalramme på 30,7 mrd. kroner. Partiet 
ønsker å øke bevilgningene av frie midler til kommunene, øke barnetrygden med 90 kroner pr. 
måned for hver mottaker, styrke vedlikeholdet av jernbane, øke støtten til barnefamilier som ven-
ter på barnehageplass og innføre en delvis offentlig dekning av tannhelse som sørger for at det 
offentlige dekker 25 prosent av utgiftene på alle regninger over 10 000 kroner.
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Figur 6: SVs inndekning i mrd. kroner (Sosialistisk Venstreparti sitt alternative statsbudsjett 2018).

Inndekningene i SVs alternative statsbudsjett er på totalt 14,5 mrd. kroner. I de fem største inndek-
ningsforslagene vil partiet avvikle Nye Veier AS, fjerne kontantstøtten, avvikle statlig finansiering 
av eldreomsorgen, redusere bevilgningene til planlegging av riksveier og reversere regjeringens 
kuttforslag av bompenger.

Arbeiderpartiet (Ap)
Totalrammen på Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2018 er på 1335,2 mrd. kroner. Par-
tiet ønsker dermed å øke de offentlige utgiftene med 10,2 mrd. kroner. Ap legger opp til en økning 
i det samlede skatte- og avgiftsnivået på ca. 8,3 mrd. kroner (Ap, 2018, s. 107).

Figur 7: Arbeiderpartiets omprioriteringer i mrd. kroner (Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett 2018).  

Arbeiderpartiets omprioriteringer i deres alternative statsbudsjett er på 14,6 mrd. kroner. I de 
fem største forslagene til omprioritering, ønsker partiet å øke rammetilskuddet til kommunene, 
bevilge mer til de regionale helseforetakene, øke rammetilskuddet til fylkeskommunene, øke til-
skuddet til bredbåndsutbygging i distriktene og øke budsjettene for vedlikehold av jernbane. 
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Figur 8: Arbeiderpartiets inndekning i mrd. kroner (Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett 2018).

Inndekningsforslaget til Arbeiderpartiet er på 4,4 mrd. kroner. Partiet ønsker å avvikle kontant-
støtten, reversere regjeringens kuttforslag til bompenger, redusere konsulentbruken i staten og 
redusere tilskuddet til ikke-kommunale barnehager. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Figur 9: Miljøpartiet De Grønnes omprioriteringer i mrd. kroner (Miljøpartiet De Grønnes alternative stats-
budsjett 2018).
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De totale utgiftene i MDG sitt alternative statsbudsjett for 2018 er på 1319 mrd. kroner, en reduk-
sjon på 6 mrd. kroner fra Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett. Partiet ønsker å øke 
det samlede skatte-, avgifts- og tollnivået med ca. 27 mrd. kroner (MDG, 2018, s. 104).

Miljøpartiet De Grønnes totale omprioriteringer har en totalramme på 40,7 mrd. kroner. I partiets 
fem største forslag til omprioriteringer ønsker de å øke tilskuddet for å redusere kollektivprisene, 
styrke belønningsordningen for bedre kollektivtransport, øke offentlige bevilgninger tilknyttet for-
eldrepenger, større offentlig satsning i rusarbeidet og øke kommunenes frie inntekter.

Figur 10: Miljøpartiet De Grønnes inndekninger i mrd. kroner (Miljøpartiet De Grønnes alternative stats-
budsjett 2018).

Inndekningsforslaget til MDG er på ca. 20,9 mrd. kroner. Partiet ønsker å avvikle Nye Veier AS, 
øke avkortningen av pensjonen til gifte og samboende, redusere oljeinvesteringer, avvikle regje-
ringens forslag til statlig finansiert eldreomsorg og trekke ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge 
ut av bistandsbudsjettet (MDG vil i stedet øke bistanden til én prosent av BNI uten å regne inn 
flyktningtiltak i Norge).

Senterpartiet (Sp)
De totale utgiftene i budsjettet til Senterpartiet er på 1331 mrd. kroner, en økning på 6 mrd. kro-
ner sammenlignet med Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett. Det totale skatte- og 
avgiftsnivået øker tilsvarende, med 6 mrd. kroner (SP, 2018, s. 108).



C i v i t a - n o t a t  n r . 5  2 0 1 8

10

Figur 11: Senterpartiets omprioriteringer i mrd. kroner (Senterpartiets alternative statsbudsjett 2018). 

Omprioriteringene i det alternative statsbudsjettet til Senterpartiet har en totalramme på ca. 36,7 
mrd. kroner. I de fem største omprioriteringene foreslår partiet å øke basisbevilgningene til de 
regionale helseforetakene, øke rammetilskuddet til kommunene, overføre ansvaret for eldreom-
sorg fra staten til kommunene, gjennomføre to barnehageopptak i året og styrke hæren.  

Figur 12: Senterpartiets inndekning i mrd. kroner (Senterpartiets alternative statsbudsjett 2018). 

Inndekningen i forslaget til Senterpartiet er på ca. 30,6 mrd. kroner. Partiet går inn for å redusere 
den innsatsstyrte finansieringen i helseforetakene, avvikle den nøytrale merverdiavgiften, redu-
sere bruken av private konsulenter i staten, avvikle regjeringens forslag om statlig finansiering av 
eldreomsorgen og kutte EØS-ordningene for finansiering.
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5. Retorikk og politisk virkelighet

Gjennomgangen av de alternative statsbudsjettene viser at det er enkelte forskjeller knyttet til 
hvilke områder partiene ønsker å prioritere. Som forventet er avstanden større mellom Høyre- 
og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett, jo lenger ut på venstresiden opposisjonspartiene 
befinner seg. Likevel er ikke omprioriteringene store nok til at de kan betegnes som en politikk 
som representerer «en helt annen retning» enn dagens regjering. Ved siden av små forskjeller 
rent utgiftsmessig, er forskjellene heller ikke store mellom partiene når det gjelder prioriteringer 
til offentlig velferd og skole. De politiske ulikhetene dreier seg i større grad om distrikt-, miljø og 
innvandringspolitikk.

På den andre siden er retning kanskje et nøkkelord når man vurderer de reelle ulikhetene mellom 
politiske partier. Å basere en sammenligning mellom partiene kun på bakgrunn av ett budsjettår, 
er ikke nødvendigvis en adekvat måte å studere politiske ulikheter på. Enkelte vil kanskje argu-
mentere for at det nettopp er retningen på budsjettene som betyr noe, og ikke én enkel sam-
menligning. På den andre siden vil denne antakelsen i praksis vil bli nullet ut på grunn av stadige 
regjeringsskifter i de fleste demokratiske land. En fordel med å sammenligne budsjettene på et gitt 
tidspunkt, er at man i mindre grad trenger å ta hensyn til effekten av makroøkonomiske forhold. 
I Fafo-rapporten «Nye velferdssignaler» fra 2010 var et gjennomgangstema betydningen av de 
makroøkonomiske forholdene på velferdspolitikken. En av konklusjonene var at den økonomiske 
situasjonen i stor grad påvirker og endrer betingelsene for velferdspolitikken, og dermed det øko-
nomiske handlingsrommet til politikerne når de skal vedta statsbudsjettet (Hansen, 2010, s. 43). 
En sammenligning mellom statsbudsjettene for kun 2018 har dermed den fordelen at de makroø-
konomiske forholdene er identiske for partiene. Dette gjør en sammenligning av faktiske politiske 
prioriteringer enklere.

6. Nye tider?

Uttalelsene til sentrale SV- og Ap-politikere om effektene av høyrepolitikk kan dermed ikke sies 
å representere den politiske virkeligheten. Sammenligningen mellom Høyre- og Frp-regjeringens 
forslag til statsbudsjett og opposisjonspartienes alternativer illustrerer dette på en god måte. Det 
er fremdeles små forskjeller i de norske partienes vilje til å prioritere midler til offentlig velferd. 

Selv om forskjellene i dag er små, er det verdt å ta inn alvoret om at norsk økonomi i årene som 
kommer går inn i en ny fase der det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Hver sjette krone i 
statsbudsjettet stammer fra Statens Pensjonsfond - Utland, som kan oppleve store verdiendringer 
ved endring i kronekurs eller fall i aksjekurser (Riekeles, 2017). I kombinasjon med en aldrende 
befolkning vil det i fremtiden ikke være mulig for norske politikere å øke de offentlige utgiftene i 
samme tempo uten å samtidig øke skattene og avgiftene. Dette er noe regjeringen må ta høyde 
for i de kommende statsbudsjettene.

Selv om dette notatet er et tilsvar til en retorikk fra venstresiden som forsøker å fremstille de poli-
tiske forskjellene mellom partiene som større enn de faktisk er, har høyresiden selvsagt også et 
ansvar for at forskjellene ikke er større. I løpet av sine fem år som regjeringspartier har de bidratt 
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til at veksten i offentlige utgifter har kunnet fortsette i et relativt høyt tempo. Enkelte vil kanskje 
argumentere for at det har vært nødvendig for regjeringen å føre en aktiv motkonjunkturpolitikk 
etter oljeprisfallet som rammet norsk økonomi hardt. På den andre siden har vi i løpet av de siste 
årene sett en oljenæring som har vært gjennom en effektiv omstillingsfase med kostnadskutt som 
har gjort næringen konkurransedyktig. Dette har ført til at bransjen igjen investerer større beløp i 
oljeleting, og nyansettelsene har steget. Før budsjettkonferansen i mars 2018 uttalte regjeringen 
at norsk økonomi er friskmeldt, og for første gang på mange år vil trolig Norges Bank heve styrings-
renten i 2018 (Ask, 2018). Med andre ord er tiden inne for å skru på bremsen. Regjeringen bør 
i de kommende statsbudsjettene starte arbeidet med å bremse veksten i offentlige utgifter. Ikke 
bare vil dette være nødvendig for å unngå en sterk økning i skatter og avgifter i fremtiden, det er 
i tillegg god høyrepolitikk.

Notatet er skrevet av Haakon Sandvik 
Masterstudent ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo   

og praktikant i Civita våren 2018

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning 
om liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt 
for individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorga-
nisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utrednin-
ger, 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 tilba-
kemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på haakon.sandvik@civita.no eller civita@civita.no.
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