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Imange europeiske land føler
innbyggerne at velferds-
staten ikke lenger kan

beskytte dem mot konsekven-
sene av ledighet, sykdom og 
alderdom. Siden midten av 
1980-tallet har velferdsstaten
blitt mindre generøs og forskjel-
lene har økt. Har Europa 
bevilget seg for dyre velferds-
ordninger som ikke lenger er 
økonomisk bærekraftige? Eller 
er vi fremmedgjort for naturlige
forskjeller mellom velferdstje-
nester og privat vareproduk-
sjon?
I 1880 argumenterte den tyske
økonomen Adolph Wagner for
hvordan hensynet til bærekraft
– i form av sosial fremgang-
nødvendiggjorde at det offent-
liges andel av inntektene i
samfunnet måtte vokse. Vel tjue
år senere argumenterte den 
franske økonomen Pierre Paul
Leroy-Beaulieu for behovet for å 
begrense beskatningen. Han 
hevdet at det var mulig å fast-
legge en vitenskapelig øvre
grense. Fem prosent skulle være 
det normale, mens mer enn tolv 
prosent var en direkte ublu 
beskatning. 
Vi kan smile av Leroy-Beaulieus 
prosentsatser, men det er hans
og ikke Wagners synspunkter
som dominerer dagens euro-
peiske debatt.     
Problemene med å finansiere
velferdsstaten burde vært
mindre siden Europa har blitt
så mye rikere. Gjennom meka-
nisering av vareproduksjon har
vi kunnet skaffe oss generøse 
velferdsordninger uten å måtte
forsake mer av materielle
private goder. Selv i de mest
kriserammede landene i Europa 
i dag er inntektene per
innbygger mye høyere enn på 
1960 tallet da velferdsstaten
virkelig ekspanderte.
Den økonomiske evnen til å 
betale skatt blandes imidlertid 
sammen med den politiske 
viljen til å gjøre det. En grunn
til sammenblandingen er at
privat vareproduksjon og
offentlig tjenesteproduksjon
skjer under så ulike vilkår. 
For å finansiere velferdsstaten
bytter vi i realiteten varer mot

tjenester. Som skattebetalere gir 
vi fra oss inntekter som vi ellers
kunne ha disponert fritt på 
materielle fristelser og status-
goder. Vi får tilbake en forsik-
ring om at visse offentlige 
tjenester kommer til å være
tilgjengelige, men uten at vi har
full kontroll med sammenset-
ning, kvalitet og utførelse. 
Den psykologiske kosmetikken 

er forskjellig. Mens velferdssta-
tens tjenestetilbud er til oss
bare når vi trenger det, fristes vi 
til å tro at det private varetil-
budet er til oss bare fordi vi 
fortjener det.
Distribusjonen er også 
forskjellig. Varer produseres og 
lagres før de så selges. Tjenester 
kan ikke lagres. De må bestilles.
Det er timeavtaler hos private
tannleger, frisører og advokater. 
I offentlig tjenesteproduksjon
kan slike bestillinger lett
forveksles med køer og vente-
lister.
Viktigst av alt er at vareproduk-
sjonen i privat sektor så mye 
lettere kan mekaniseres enn 
tjenesteproduksjon, også kalt 
Baumols lov. Siden det offent-
lige og det private må betale

omtrent samme lønn til sine
ansatte, fremstår derfor
offentlig tjenesteproduksjon
som mye dyrere enn privat vare-
produksjon. Vi må gi fra oss
flere fristelsesgoder for hver
tjeneste. Samfunnet har kort
sagt blitt rikere på en måte som
innebærer at de materielle fris-
telsene har blitt relativt billigere
enn de nødvendige velferdsgo-
dene. 
Alt dette skaper velferdens
paradoks:
Samfunnets vilje til å finansiere
velferdsstaten undermineres av 
den økonomiske evnen til å 
gjøre det. Folk flest innser lett
at produktivitetsøkning gir
inntektsøkning, men de innser
ikke like lett at arbeidsintensiv 
tjenesteproduksjon av den
grunn også blir mer kostbar,
relativt sett, og mindre fris-
tende, politisk sett. De applau
derer det første, men klager p
det andre – også ved valg-
urnene – selv om både
inntektsøkningen og kost-
nadsøkningen har samme
kilde.
Politisk retter vi baker for
smed. Vi skylder på offentlig
ineffektivitet og byråkrati.
Men velferdsstatens høye kos
nader kommer ikke nødven-
digvis av dårlig motivasjon el

lav innsats i stat og kommune. 
Produktivitetsveksten i tjeneste-
produksjon ville forbli lav enten 
den foregikk i offentlig eller i
privat regi. Den kommer av at 
privat og offentlig sektor produ-
serer forskjellige ting. 
De alvorlige krisene i Europa 
forsterker problemene. Offentlig
tjenesteproduksjon som frem-
står som kostbar nettopp fordi
privat vareproduksjon har blitt
så effektiv, må kuttes. Men når 
private bedrifter nå går dårli-
gere på grunn av krisen, har på 
en måte offentlig tjenestepro-
duksjon igjen blitt relativt billi-
gere av at inntektene i privat
sektor faller. I stedet for å høste
av denne relative fordelen,
rammes offentlig tjenestepro-
duksjon nå av manglende finan-
siering fordi skattebasen
skrumper inn.
Dagens økonomiske og politiske
reaksjoner kan gjøre vondt 
verre. Mange land kutter på de 
universelle ordningene til
velferdsstaten og satser mer på 
billigere målrettede 
programmer. Men dette er
spesifikke og skreddersydde
programmer som den store
majoriteten ikke har en egenin-
teresse i å opprettholde.
Minimalistiske velferdsstater
med behovsprøving og målret-
tede programmer for utsatte
grupper er rett og slett ikke 
politisk levedyktige i fravær av 
altruistiske holdninger. Bredt 
anlagte velferdsordninger, som
fremstår som lite økonomisk 
bærekraftige, kan derimot på 
sikt være de eneste ordningene
som er politisk levedyktige.   

Kalle Moene, professor,
Økonomisk institutt,  
Universitetet i Oslo
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grammer for utsatte
grupper er rett og 
slett ikke politisk  
levedyktige

Velferdens paradoks
Den politiske bærekraften til europeiske velferdsstater er et større

problem enn den økonomiske bærekraften.
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BARBERT VELFERD. Siden midten av 1980-tallet har velferdsstaten blitt
mindre generøs og forskjellene har økt. Har Europa bevilget seg for dyre
velferdsordninger som ikke lenger er økonomisk bærekraftige? Eller er vi
fremmedgjort for naturlige forskjeller mellom velferdstjenester og privat
vareproduksjon?, spør Kalle Moene. Foto: Angel Navarrete, Bloomberg

Det er fint å få mer av det man
liker, enten det er hatter, barter 
eller drikke som bobler.
Dagbladets markedsavdeling 
presenterer sprek analyse av 
hva leserne vil ha.

Tilgangen på norske bringebær
og moreller øker, samtidig som
den norske jordbærsesongen
forventes å være over i løpet av 
de neste tre ukene. Ukens
nykommere er mandelpotet,
knollselleri og persillerot.
Statens landbruksforvaltning 
oppdaterer om sommerens
gang.

Her er min Øya-playlist.
Kulturminister Hadia Tajik 
tvitrer konsekvent på nynorsk.

Operasjonsleiar Tor Andre
Gram Franck ved Sunnmøre
politidistrikt fortel til Herøynytt
at ein bil har snurra rundt på 
Nærya, like ved Einedalen skule
i Herøy kommune.
Vikebladet Vestposten bero-
liger med at ingen ble skadet i 
trafikkdramaet.

Er Jesus en historisk person?
Et overveldende flertall av 
Vårt Lands lesere svarer ja på 
avisens nettspørsmål.

Jeg gikk bort og presenterte
meg, og sa at «du har faen ikke 
skamvett». De har ikke bidratt 
med en dritt, selv om staten har 
støttet rittet via Innovasjon
Norge. Regjeringen sa nei da 
det ble søkt om penger fra alle 
ordførerne i Arctic Race-
kommunene.
Bodøs varaordfører Tom Cato
Karlsen (Frp) forteller
bodonu.no hvordan han hilste 
på næringsminister Trond
Giske da Giske åpnet sykkel-
rittet Arctic Race of Norway.

Framgang for Arbeiderpartiet
Nyhetssaken på arbeiderpar-
tiet.no etter TV 2s menings-
måling mandag ble ikke
oppdatert etter målingene i
VG og NRK onsdag.

lt Channel sendte såkalte
rdpornografiske»
venser usladdet, mens C

ore Hits hadde en sladd
er sitt «hardpornogra-
ske» innhold som både var
ransparent og hvor den
eksuelle aktiviteten delvis 
skjedde utenfor sladden.
Medietilsynet forteller på 
sin nettside at det har
tilsyn med voksenfilmer 

v.

KRAGERØ: Politiet fikk tirsdag
ettermiddag melding fra en 
båtfører, at det svømte en sort 
fårehund mellom Arøy og
Jomfruland. 
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
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kompetanse alene kan erstatte 

praktisk ferdighet og produk-

sjon. Det snakkes hele tiden om 

at vi skal leve av kunnskapsbe-

drifter. Da har vi lett for å 

glemme den kunnskapen som 

finnes i produksjonen, og som 

ofte er en forutsetning for den 

teoretiske kompetansen. 

6. Forskningen må få være 

kommersiell

Helse- og omsorgsminister 

Jonas Gahr Støre ønsker samar-

beid mellom næring og 

akademia. I Norge dreier fors-

kning seg stort sett om basal-

forskning og antall publiserte 

artikler. Det mangler incentiver 

til forskere som samarbeider 

med næringslivet. Det bør være 

meritterende å oppnå patenter 

og vise til kommersialisering av 

patentene. Skal Norge oppleve 

fortsatt vekst, trenger vi tettere 

samarbeid mellom næringsliv, 

forskning og myndigheter. 

7. Vi må gjøre Norge attraktivt

Vi trenger utenlandsk kapital til 

Norge. Da må vi vise at det er 

attraktivt og lønnsomt å inves-

tere hos oss. Bedrifter som 

etablerer seg i Norge må møte 

rammebetingelser som er på 

samme nivå eller bedre enn i 

andre land. Vi må tilby noe som 

kompenserer for at lønnskost-

nadene i industrien er 69 

prosent høyere enn i land vi 

konkurrerer med. Samtidig må 

vi tydeliggjøre at norsk 

næringsliv jevnt over har lojale 

arbeidstagere, bedre arbeids-

miljø, færre konflikter og mer 

miljøvennlig produksjon enn i 

land som produserer billigere.

8. Vi må ha skatteincentiver

Myndighetene må bruke skat-

tebestemmelsene offensivt. Vi 

ber ikke om subsidiering, men 

om incentiver som motiverer til 

investering i næringslivet.

Skattefunn-ordningen må også 

utvikles. Dessuten må vi fjerne 

skatten på arbeidende kapital. 

Det er ødeleggende for nærings-

livet at driftsmidlene beskattes 

som formue. Det tapper bedrif-

tene for kapital som kan brukes 

til å sikre arbeidsplasser.

9. Skatteincentiv for kommu-

nene
Kommunene må ha et incentiv 

for å ta vare på privat 

næringsliv. Det betyr at de må 

få en direkte andel av selskaps-

skatten. I dag går selskaps-

skatten rett til st
atskassen, og så 

fordeles den til kommunene. 

Godt valg!

Per S. Thoresen, administre-

rende direktør, Takeda Nycomed
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D
et er snart stortingsvalg, 

og partiene strever med å 

gjøre seg lekre for oss. 

For næringslivet er det avgjø-

rende at vi har politikere som 

tenker langsiktig, verdsetter 

næringslivet og tilrettelegger 

for privat virksomhet. 

Noen må skape verdiene. Det 

bør være allmenn forståelse at vi 

må få inn pengene fra en kilde, 

og den kilden er næringslivet. 

Her er ni ønsker til den som vil 

vinne valget.

1. Regjeringen må tenke lang-

siktig
Vi trenger en regjering som 

taler med én stemme og som 

har en visjon og en langsiktig 

strategi for Norge som helhet og 

for de enkelte sektorer. Hverken 

den sittende regjering eller 

andre politikere er kommet 

med noen langsiktig strategi. 

Politikere og byråkratene må 

lete etter det som er den beste 

løsningen for landet som helhet. 

I dag kan vi oppleve at ett 

departement går imot det et 

annet departement går inn for. 

Det gjelder ikke minst departe-

mentene innen helse, næring, 

samferdsel, kunnskap og finans.

2. Embedsverket skal ikke styre 

landet

Det må ikke være slik at 

embedsverket styrer landet. 

Politikerne må tørre å stå opp 

mot byråkratene, og byråkra-

tene må bruke makten sin til å 

få gjennomslag for politikernes 

ideer. Det betyr at vi må ha 

statsråder som har den auto-

ritet som trengs for å gjennom-

føre Stortingets vedtak. 

3. Skjemaveldet må reduseres

Byråkratene må bidra til 

mindre byråkrati og mindre 

skjemavelde. Et skjema som 

fjernes, må ikke erstattes av et 

nytt skjema. Når du skal søke 

om offentlige midler, er det i 

dag blitt et marked for dyre 

konsulenter som lever av å fylle 

ut skjemaer for næringslivet. 

4. Infrastrukturen må styrkes

Skal vi bygge et godt samfunn, 

må vi ha en velfungerende 

infrastruktur. Vi må sikre frem-

kommelighet der den betyr 

mest. Mangelen på fremkom-

melighet i hovedstadsområdet 

er noe av det som koster oss 

mest. Vi må ta utgangspunkt i 

hva som er viktigst for landet, 

ikke hva som er viktigst for et 

mindre tettsted. 

5. Produksjon må verdsettes 

like høyt som teoretisk kunn-

skap
Vi må ikke tro at teoretisk 
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 ØNSKELISTE. Artikkel-

forfatteren, administrerende 

direktør Per S. Thoresen i 

Takeda Nycomed, gir valg-

kandidatene en ønskeliste på 

vegne av næringslivet . 

 Foto: Eivind H. Natvig

Ni ønsker fra en 

næringslivsleder
     Det spiller ingen rolle hvilken farge regjeringen har. Det avgjørende er hvilke holdninger 

den har til næringslivets rammebetingelser, skriver Per S. Thoresen i Takeda Nycomed. 

Høyere produksjonsevne  

i norsk skog
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S
ommerens IA- og syke-

lønnsdebatt kan gi 

inntrykk av at IA-avtalen 

ikke virker og at den ikke er 

kunnskapsbasert. Det er feil. 

IA-avtalen virker. Det ambisiøse 

sykefraværsmålet om en reduk-

sjon på 20 prosent er nådd i 

flere bransjer, i fem fylker og i 

tusenvis av enkeltvirksomheter, 

selv om sykelønnsregelverket 

har vært relativt uendret i 

IA-perioden.

IA-avtalen er langsiktig, og de 

positive resultatene skyldes 

systematisk arbeid etter samme 

lest over flere år. Avtalen har 

bidratt til at arbeidsgivere og 

arbeidstagere kan samarbeide 

bedre om sykefravær. Før 

IA-avtalen var dette ofte tabu. 

Med IA er arbeidsplassen gjort 

til en reell arena for å forebygge 

sykefravær, og holde folk friske.

Sintef går i sin evaluering inn 

for å videreføre IA-avtalen. Selv 

om vi ser gode resultater, er det 

fortsatt stort potensial for 

IA-arbeid ute i virksomhetene. 

Flere kan lære mer om å drive 

sykefraværs- og inkluderingsar-

beid etter moderne prinsipper. 

IA-avtalen skal reforhandles i 

høst. Hovedtankene om forplik-

tende samarbeid, forebygging, 

tilrettelegging, tidlig og tett 

oppfølging og fordelene ved 

jobbnærvær må ligge fast. 

Samtidig må vi være pragma-

tiske. Dagens oppfølgingsre-

gime av syke fører til unødven-

dige byrder for bedriftene, og 

bør forenkles. Det er også en 

sentral konklusjon fra Sintef. De 

enkelte tiltakene under avtalen 

må virke målrettet og uten 

unødig byråkrati. 

Vi bør målrette innsatsen i 

større grad mot sektorer og 

bransjer som ikke har klart å 

redusere fraværet. De nye verk-

tøyene for legene, som faglig 

veileder og et tilbakemeldings-

system for den enkelte leges 

sykmeldingspraksis, må tas mer 

i bruk. 

Graderte sykmeldinger er et 

viktig virkemiddel, men 

kommunikasjon mellom lege og 

arbeidsgiver må forbedres for å 

ta hensyn til arbeidsplassens 

mulighet for tilrettelegging for 

delvis sykemeldte. Vi må videre-

føre, styrke og forenkle 

IA-avtalen.

Gerd Kristiansen, LO-leder og 

Kristin Skogen Lund, adminis-

trerende direktør i NHO
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Arbeidsliv

Gerd Kristian-

sen, LO-leder

Kristin Skogen 

Lund, NHO-leder

Naivt om skoleutvikling

I mitt svar til Janne Haaland 

Matlary 2. august var hoved-

IIpoenget at vi har lite å lære I I 
av det britiske skolesystemet. 

Det står jeg ved, særlig etter å 

ha lest hennes egen beskrivelse 

av Englands offentlige skoler 5. 

august. Jeg har også liten tro på 

såkalte «free schools». 

Etter å besøkt skolemyndig-

hetene i kommunen Chester og 

fått vite hvordan dette systemet, 

kombinert med budsjettkutt 

utarmer den offentlige skolen i 

byen, har jeg enda flere grunner 

til å finne inspirasjon i andre 

land enn England.

Jeg bestrider ikke at Oxford, 

Cambridge eller Harvard er 

verdens fremste universiteter. 

Men de sier lite om sine respek-

tive lands generelle nivå på 

skolen. 

Canada, New Zealand, 

Finland og Sør-Korea har høyest 

score på de fleste av OECD-

undersøkelsene, i motsetning til 

USA og England. Særlig i de tre 

førstnevnte landene har Norge 

hentet inspirasjon: Tidlig 

innsats, grunnleggende ferdig-

heter i basisfag, og bedre lærere 

og skoleledere er nøkkelfak-

torer. Et kjernepunkt er at dette 

må skje på alle skoler. Privatise-

ring og konkurranse svarer ikke 

på disse utfordringene. For 

hvem skal gå på de dårlige 

offentlige, skolene? 

Jeg vil at alle barn skal 

oppleve å bli den beste utgaven 

av seg selv i møte med skolen. 

Skolen må ha som ambisjon å 

møte alle elevene på deres egne 

premisser, at den gir kunnskap 

og kompetanse, og hvor 

menneskelig trivsel og utfol-

delse settes i høysetet. Vi er på 

god vei. England tilbyr dette til 

noen, men har dessverre ikke 

høye nok ambisjoner for alle.  

Marianne Aasen, leder av 

Kirke,- utdannings,- og fors-

kningskomiteen
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