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D
en skandina-
viske velferds-
staten regnes 
blant de mest 
omfattende og 
mest sjenerøse i 
verden. Hvor 

robuste er disse ordningene 
egentlig? Representerer de et 
skjørt politisk kompromiss 
med et svakt økonomisk 
fundament? Kan ordningene 
bare opprettholdes i et 
samfunn med mye tillit og 
kollektiv rasjonalitet? Mens 
utenlandske observatører lett 
lar seg imponere over vel-
ferdsstatens resultater, har 
hjemlige kritikere planlagt 
dens begravelse igjen og 
igjen. 

Sist ut er journalist Jon 
Hustad, som har skrevet en 
kritisk bok i en skråsikker 
tone. Den er ikke dårlig, men 
overdrevet og ensidig. Det er 
naturlig å vente at han ønsker 
at andre svarer med samme 
mynt. I denne boka dømmer 
Hustad den norske velferds-
staten nord og ned i sin 
nåværende form. Ifølge ham 
er omfattende reformer 
nødvendig for å unngå en 
nært forestående bankerott. 
Han starter jordnært: Vi må 
«lære oss å arbeide igjen og 
legge av oss kravmentalite-
ten. Latskapen har vart lenge 
nok». Parolene er enkle: Kutt 
trygdene. Steng grensene. 
Hvis ikke, går det ille om ti, 20 
eller 30 år ... 

Hustad hevder at oljeinn-
tektene har ledet oss til å 
sette friske folk på trygd 
– særlig innvandrere. Det er 
urimelig, sier han, at innvan-
drere straks skal få de samme 
rettighetene som de «som har 
skapt dette samfunnet».

Tilsynelatende sparker han til 
høyre og venstre, men mest 
nedover. Noen synes det er 
nytt og friskt. Andre har hørt 
denne aggressive pessimis-
men før.  

Hustad skal ha honnør for å 
skrive klart om en del 
kompliserte forhold og for å 
tørre å si rett ut det som andre 
pakker inn i silkepapir. Men 
hovedforklaringen hans på 
velferdsstatens problem er 
som klippet ut av tidsskriftet 
Public Choice i deres mest 
høyreorienterte periode: 
Velferdsstaten skaper sine 
egne støttespillere. Halvpar-
ten av de sysselsatte «blir 

understøttet av det offent-
lige» og ønsker vekst i 
offentlige budsjetter. Den 
understøttede majoriteten 
tilraner seg verdiene skapt av 
det produktive mindretallet. 
Med andre ord, hjelpeplei-
erne tar fra private reklame-
byråer og lobbyister. 

Han trekker på økonomis-
ke innsikter, men bommer til 
tider. For eksempel påstår 
Hustad at Baumols lov «sier 
at jo mer vi bruker på velferd, 
jo lavere blir den generelle 
produktivitetsveksten, og jo 
lavere blir den relative 
andelen vi kan bruke på 
offentlige velferd». Det 
forholder seg omvendt: Høy 
produktivitetsvekst i privat 
vareproduksjon gjør oss 
rikere og velferdsstaten 
relativt mer kostbar. En 
voksende økonomisk evne til 
å finansiere velferdsstaten 
kan derfor komme til å 
underminere viljen til å 
finansiere den.  

Det presenteres mange tall 
i boka, men på en upresis 
eller ufullstendig måte. For 
eksempel, da folketrygden 

ble vedtatt i 1967 var det «97 
000 som fikk uførestønad i 
Norge. Nå er det 476 000». 
Han som skal lære oss å arbei-
de, oppgir ikke kildene for 
tallene, men ber leseren søke 
selv. Det gir et dårlig inn-
trykk, særlig når det offisielle 
tallet på uføretrygdede i dag 
er litt over 300.000, et høyt 
tall, men altså 
mye lavere 
enn det 
Hustad 
oppgir. (Det 
høye tallet til 
Hustad må 
inkludere 
folk som er på arbeidsavkla-
ringspenger.)

Hustad argumenterer som om 
de fleste av dem som nå er på 
uføretrygd nødvendigvis ville 
ha jobbet i tidligere tider og i 
andre land. Mange av dem 
ville selvsagt vært hjemme i 
den utvidede familiens 
omsorg. Han glemmer at 
velferdsstaten blant annet 
forsikrer familien mot mange 
krevende omsorgsoppgaver. 
Så lenge de implisitte skat-
tene innad i familien ikke er 
med i sammenlikningen, 
framstår derfor skattebyr-
dene av velferdsstaten som 
mer urimelig enn de er. 
Hustad åpner aldri for at 
antallet trygdede tidligere var 
for lavt, men ser bare for at 
dagens antall er for høyt. 

Han vil også ha oss til å tro 
at sysselsettingen er høyere 
der trygdene er lavere. Men 
bildet er langt fra så entydig. 
For eksempel er aldersgrup-
pen 55–64 år spesielt trygde-
utsatt i alle land. I forhold til 
USA, med sine lave trygder, 
har Norge høyere sysselset-
ting blant menn og kvinner i 
denne aldersgruppen. I 
perioden fra 1970 til i dag er 
det Norge, og ikke USA, som 
har hatt størst sysselsettings-
vekst blant kvinner og minst 

sysselsettingsreduksjon blant 
menn i denne aldersgruppen. 

Noen trygdeordninger benyttes 
mer i Norge enn i de fleste 
andre land, og alle trygdeord-
ninger kan i noen grad 
misbrukes. Når ordningene 
også er relativt sjenerøse, blir 
den norske velferdsstaten 

kostbar å 
finansiere. Vi 
har derfor et 
trygdepro-
blem i Norge, 
men Hustad 
gjør proble-
met større 

enn det er. Som Ronald 
Reagan ser han «welfare 
queens» overalt – påståtte 
trygdemisbrukere blant 
enslige mødre. Kampanjen til 
Reagan ledet til velferdsstag-
nasjon. Hustads og andres 
overdrivelser kan få liknende 

konsekvenser. 
Overdrivelsene kan skade 

den politiske oppslutningen 
om velferdsstaten. Oppslut-
ningen avhenger av hvilke 
resultater velferdsordningene 
gir og av om de oppfattes som 
rettferdige. Hustad retter all 
oppmerksomhet mot kostna-
der og finansiering, og 
presser kostnadsbildet på 
leseren uten diskusjon av de 
sosiale resultatene. Samme 
metode anvendt på finanssek-
toren ville ledet til direkte 
nedleggelse. 

Hvor kommer den aggres-
sive pessimismen hans fra? 
Det lange forordet gir kan-
skje noe av forklaringen. Der 
får vi høre om bestefar som 
for en periode ble sendt til 
USA (fint at grensen ikke var 
stengt). Han arbeidet alltid, 
også hjemme i Norge. Vi får 
høre om bestemor, en stor og 
sterk kvinne, som, da beste-
far ble syk, pleiet ham på 
gården i en liten fjordbygd på 
Vestlandet. Der vokste Jon 
Hustad opp. Nostalgien 
bærer han med seg og den 
preger nok hans syn på 
velferdsstaten.

Men han tar feil. Den 
norske velferdsstaten har 
blitt trimmet før, som ved den 
siste pensjonsreformen. 
Erfaringene tyder derfor på at 
det går an å få til fornuftige 
justeringer basert på mer 
nøkterne beskrivelser av 
utgifter, misbruk og resulta-
ter enn det denne boka gir. 
Hustad mener mye, og mange 
liker sterke meninger. 
Likevel, det er ikke bare 
meningene som teller, men 
også hvor gode argumentene 
er. Flere steder i boka hadde 
leserne fortjent bedre. 
Kalle Moene er professor i 
økonomi ved Universitetet i 
Oslo.
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Den sosiale byrden

BEKYMRET: Jon Hustad er redd velferdsstaten snart er bankerott.  FOTO: BERIT ROALD, TV2

Bildet er 
langt fra så 

entydig.
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Seminar
i Nasjonalbiblioteket

Fredag 18. oktober kl. 12–17
Recorded Editions of Contemporary Music
Plateselskapet ECM har deponert hele sin samling av master- 
og produksjonsbånd fra Rainbow Studio til Nasjonalbiblioteket. 
I samarbeid med Institutt for musikkvitenskap ved UiO 
inviterer vi til seminar med bl.a. ECMs grunnlegger Manfred 
Eicher, hovedinnleder, samt Jan Erik Kongshaug, Arild 
Andersen, Krin Gabbard og Peter Elsdon. 
Seminarspråk: Engelsk.   Informasjon og påmelding: nb.no

            Påmeldingsfrist 15. oktober


