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Velferdsstaten er blitt et nasjonalt 
symbol, omfavnet av alle poli-
tiske partier. Men det er vanske-
lig å forstå dagens velferdsstat, 
og hvorfor den oppfattes som en 
vellykket samfunnsmodell, uten 
kunnskap om hvordan den ble til. 
Her løfter vi fram to trekk ved 
utviklingen – vekst og kompro-
miss – etter folketrygdreformen i 
1966, reformen som la grunnlaget 
for den nye velferdsstaten.

Etter 1960-åra fortsatte velstan-
den å øke, og en stigende andel 
av den velstanden som fulgte 
med olje- og gassvirksomheten, 
ble brukt til velferd. I dag 
forsørger velferdsstaten en langt 
høyere andel av befolkningen 
enn for femti år siden, enten som 
arbeidsgiver eller ved økonomis-
ke stønader. I 1970 dreide det seg 
om to av ti voksne, i 2017 om fi re 
av ti. Antallet sysselsatte i 
helse- og omsorgstjenestene er 
blitt mer enn femdoblet, antallet 
med alders-, uføre- og etterlatte-
pensjon nesten tredoblet. 

Folk fi kk større tilbud om behand-
ling, pleie og omsorg. Utbyggin-
gen av trygdene skapte større 
trygghet for dem som mistet 
inntekten eller gikk av med 
pensjon. Men veksten avspeilte 
også at behov og problemer 
vokste. Det ble fl ere eldre, og fl ere 
innvandrere trengte hjelp til 
livsopphold og integrering. 
Toinntektsfamilien krevde bedre 
foreldrepermisjoner og fl ere 
barnehager. Arbeidsløsheten 
svingte i perioder og skapte 
behov for tiltak og ytelser, og 
andelen på trygd økte. Men 
utgiftene til helse- og omsorgstje-
nester og barnehager vokste mer 
enn utgiftene til trygd og andre 
pengeytelser. I økende grad ble 
den nye velferdsstaten tje-
nesteintensiv.

Selv om hovedtendensen var 
sterk vekst, var det også ned-
skjæringer, først og fremst i 
trygdepolitikken, der særlig 
pensjonsreformen som Stortin-
get vedtok i 2009, betydde store 
innsparinger. Men med statens 
trygge økonomi og henvisningen 
til «verdens rikeste land», var det 
politisk vanskelig å stramme inn 

på ytelser og tjenester som ville 
ramme brede grupper.

Den sterke og forholdsvis stabile 
økonomiske veksten var avgjø-
rende for velferdsstatens ekspan-
sjon, men verdiskapingen kunne, 
slik som i Storbritannia og USA, 
blitt fordelt på annen måte – med 
mer privat forbruk og sparing og 
mindre til offentlige ytelser og 
tjenester. Alle vestlige kapitalis-
tiske samfunn har stått overfor 
mer eller mindre de samme 
strukturelle utfordringene, men 
de er blitt møtt med ulike poli-
tiske reaksjoner. 

I Norge førte de politiske 
veivalgene til en dobbelt ekspan-
sjon – både staten og markedet 
fi kk større roller i velferdspolitik-
ken. Arbeidsmarkedet ekspan-
derte, og staten tok større ansvar 
for sosialisering og omsorgen for 
barn. Kommersielle tjenester 
ekspanderte, men det var fortsatt 
et grunnleggende prinsipp i 
velferdspolitikken at tjenestene 
og ytelsene skulle være offentlig 
fi nansiert og regulert. Gjennom 
den nye velferdsstatens historie 
var Stortinget og regjeringene 
tilbakeholdne med å overføre 
velferdsoppgaver til markedet 
med privat fi nansiering. Men det 
ble innført markedsliknende 
virkemidler i fl ere offentlige 
tjenester. En begrunnelse var at 
det ville skape større kostnadsef-
fektivitet.

Parallelt med den doble ekspan-
sjonen ble de frivillige organisa-
sjonenes rolle svekket. Frivillig 
innsats ble i større grad statlig 

organisert. Fram til folketrygdre-
formen i 1966 var det bred 
politisk enighet om hovedlinjene 
i velferdspolitikken, noe som 
gjorde «den sosialdemokratiske 
velferdsstaten» til et politisk 
felleseie, selv om det på enkelte 
områder var uenighet om 
virkemidlene. Etter 1966 var det 
også konsensus på fl ere områder, 
foruten tilløp til kamp om 
reforminitiativ og til at partiene 
ville overby hverandre. Det var 
gjennom perioden størst enighet 
om å bygge ut helse- og om-
sorgstjenestene, der partiene ofte 
konkurrerte om å gå foran og å 
erobre «sakseierskap». Det var 
også bred enighet om trygdene 
og sosialhjelpen, selv om det var 
enkelte motsetninger mellom 
noen partier i synet på hvor 
sjenerøs sosialhjelpen og enkelte 
andre ytelser burde være, og hvor 
strenge krav det offentlige burde 
stille til mottakerne.

Men om velferdsstaten fram til 
1960-åra var drevet fram av 
partienes samling om inntekts-
sikring og omfordeling som felles 
mål, bar den nye velferdsstaten 
mer preg av å være et politisk 
kompromiss, der partiene gikk 
sammen om å forene motstriden-
de ideer og prinsipper – marked 
og stat, autonomi og regulering, 
solidaritet og individuelt ansvar.

Siden slutten av 60-åra har det 
vært enighet om at staten skulle 
ha ansvar for å fi nansiere vel-
ferdsordningene og sørge for at 
de ble utbygd i tilstrekkelig grad. 
Men synet på statens rolle skapte 
motsetninger mellom partiene. 
Det kom blant annet til syne i 
70-åra, da Arbeiderpartiet – og 
enda mer SV – i større grad enn 
andre partier ville bruke staten til 
å dempe den sosiale ulikheten 
som markedet skapte, og til å 
skape sysselsetting. Disse to 
partiene gikk også sterkere enn 
andre partier inn for å sikre 
likestilling i familien og arbeidsli-
vet.

I synet på forholdet mellom 
staten og markedet, fulgte 
motsetningene mellom partiene i 
stor grad høyre–venstre-aksen. 
Motsetningene dreide seg særlig 
om offentlige eller private 

aktører skulle levere tjenester 
som det offentlige fi nansierte, og 
på enkelte punkter om hvor 
sterkt staten burde regulere 
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Der velferdsstaten fram til 1960-åra var politisk felleseie, bar d

Motsetningene

arbeidslivet. Konkurranseutset-
tingen var en internasjonal 
tendens, drevet fram av New 
Public Management-tenkningen. 

Den skjøt fart i 1990-åra og 
påvirket både høyresiden og 
Arbeiderpartiet, og førte til at 
debatter om velferdspolitikk ofte 
handlet mer om effektivitet enn 
sosial rettferdighet. Statsviteren 
Peter Hall har beskrevet dette 
skiftet som en allmenn tendens i 
vestlige lands velferdsdebatter.  

Troen på private løsninger var 
størst blant de borgerlige parti-

INN UNDER STATENS VINGER: Den norske velferdsstaten ble bygg
ble statens ansvar.   

«Koalisjonsregjeringer  
gjorde det vanskelig å 
gjennomføre reformer»

Under vignetten «Med andre ord» presenterer Klassekampen lengre tekstar frå eksterne skribentar, om aktuelle emne innan politikk, vitskap, kultur og samfunn. Kronikk- og debattredaktør vurderer 
bidrag til sidene: Send tekstframlegg til kronikk@klassekampen.no. Maksimal lengd: 10.000 teikn inkludert mellomrom. Legg ved bilete av artikkelforfattaren. Klassekampen honorerer normalt ikkje innsendt stoff.

MED ANDRE ORD

Anne Lise Ellingsæter, 
Aksel Hatland, Per Haave 
og Steinar Stjernø

FAKTA

Den nye velferdsstaten:
■ 17. juni 
lanseres boka 
«Den nye 
velferdsstatens 
historie». Her 
presenterer 
forfatterne 
Anne Lise 
Ellingsæter, 
Aksel Hatland, 
Per Haave og Steinar Stjernø de 
viktigste trekkene ved den norske 
velferdsstaten etter folketrygdrefor-
men i 1966.
■ De peker på to hovedtrekk: vekst 
og kompromiss. Velferdsstaten 
forsørger i dag en langt høyere 
andel av befolkningen enn på 
1960-tallet, og har blitt «tjenestein-
tensiv». 
■ Politiske kompromisser ble et 
annet kjennetegn ved den nye 
velferdsstaten – trolig fordi ingen 
enkeltpartier hadde fl ertall i 
Stortinget etter 1961, skriver 
forfatterne. 
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en seinere preg av kompromisser mellom motstridende ideer.

es forening

ene, som hevdet at disse ville 
bidra til større kostnadseffektivi-
tet og gi brukerne større valgfri-
het. Kristelig Folkeparti hadde 
størst tillit til ideelle aktører, 
mens Høyre og Fremskrittspar-
tiet hadde stor tillit også til 
kommersielle. Men motsetnin-
gene var ikke alltid skarpe. I 
barnehageforliket i 2003 aksep-
terte Arbeiderpartiet og SV at 
private fi kk en sentral rolle i den 
massive barnehageutbyggingen 
som fulgte. Senere gjorde en 
økende kommersialisering av 
barnehager og omsorgstjenester 
Arbeiderpartiet mer kritisk til 
kommersielle løsninger, mens 

særlig SV og Rødt hevdet at 
private fi rmaer tok ut for store 
overskudd fra driften og noen 
ganger ga ansatte for dårlige 
rettigheter. 

Høyre og Fremskrittspartiet var 
opptatt av individets ansvar og 
personlig innsats. De var generelt 
skeptiske til den aktive staten, 
men mindre til statens rolle i 
velferdspolitikken. Mot resultat-
likhet og utjamning la Høyre 
større vekt på fordeling etter 
innsats. Fremskrittspartiet la 
vekt på at markedet måtte slippe 
mer til, og at folk hadde et 
personlig ansvar for å forsørge 

seg selv. På den andre siden ville 
partiet bruke mer av statlige 
midler på eldreomsorg enn andre 
partier, men var mer restriktivt 
overfor innvandrere. Kristelig 
Folkeparti, som representerte en 
blanding av et kristenkonserva-
tivt syn på familien og ønsker om 
å bedre situasjonen for de svakest 
stilte, var skeptisk til overførin-
ger av oppgaver både fra frivillige 
organisasjoner og familien til stat 
og marked. Enkelte politikkom-
råder bar tydelig preg av motset-
ninger, der kompromiss ble 
avgjørende for den videre 
utviklingen. Det gjaldt arbeids-
livspolitikken og det gjaldt – ut-

over på 2000-tallet spørsmålet om 
innstramminger i en del ytelser. 
Siden 70-åra var uenigheten om 
mål og midler størst i familiepoli-
tikken. Her var det Arbeiderpar-
tiet som drev fram moderniserin-
gen, mens den konservative 
motstanden, anført av Kristelig 
Folkeparti, skiftet fra å forsvare 
den funksjonsdelte familien til å 
hevde at familiene selv burde få 
velge hvordan de ville dele 
oppgavene. Likestillingssporet 
vant i hovedsak fram, samtidig 
som konfl iktnivået ble lavere. 

Hvorfor ble politisk kompromiss 
et kjennetegn ved den nye 
velferdsstaten? Et avgjørende 
forhold for partienes vilje til å 
inngå kompromisser var at ingen 
enkeltpartier hadde fl ertall i 
Stortinget etter at Arbeiderpar-
tiet mistet sitt rene fl ertall i 1961. 
Inntil 2017 hadde Norge bare tre 
fl ertallsregjeringer, som alle var 
koalisjonsregjeringer. Koalisjons-
regjeringer og mindretallsregje-
ringer gjorde det vanskelig for en 
regjering å gjennomføre reformer 
uten å sikre seg et fl ertall gjen-
nom kompromisser – enten innad 
i en koalisjon eller med ett eller 
fl ere partier i opposisjon. 

I denne situasjonen hadde 
ordningen med forholdstallsvalg, 
som sikret at mange små partier 
ble representert på Stortinget, 
stor betydning. Den bidro til at 
sentrumspartiene ble et lim, som 
gjorde det politisk vanskelig for 
Arbeiderpartiet – som var et mer 
eller mindre dominerende parti 
fram til siste halvdel av 90-åra – å 
gå langt mot venstre. Høyre var 
avhengig av et godt forhold til 
sentrumspartiene for å kunne 
danne regjering og måtte inngå 
kompromiss om sitt ønske om 
skatteletter, som kunne ha 
fortrengt bevilgninger til vel-
ferdsformål. I tillegg gikk 
Arbeiderpartiet og Høyre 
sammen om enkelte reformer, 
slik som helseforetaksreformen, 
der de to partiene også fi kk med 
seg Fremskrittspartiet. Tidvis 
spilte stortingsopposisjonen en 
aktiv rolle i arbeidet med å skape 
kompromisser. Barnehageforli-
ket er et eksempel på dette.

Til dette kommer at Norge hadde 
en fagbevegelse som var mindre 
splittet enn i mange andre land, 
og at arbeidsgivernes organisa-
sjoner var mindre pågående. 
Trepartssamarbeidet mellom 
fagbevegelsen, arbeidsgiverne og 
staten var preget av en sterkere 
og mer varig grad av sentraliserte 
og samordnede inntektsoppgjør, 
stabilt samarbeidsklima og en 
mer aktiv stat enn i andre 
nordiske land.

Anne Lise Ellingsæter, 
Aksel Hatland, Per Haave 

og Steinar Stjernø

a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no
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