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1. Norge
2. Sveits
3. Danmark
4. New Zealand
5. Sverige
6. Canada
7. Australia
8. Nederland
9. Finland
10. Irland
11. USA
12. Island
13. Luxemburg
14. Tyskland
15. Storbritannia
16. Østerrike

Økonomi: 4
Entreprenørskap: 5
Styring: 8
Utdanning: 5
Helse: 4
Sikkerhet: 8
Personlig frihet: 3
Sosial kapital: 2

Friest, likest, rikest, tryggest og lykkeligst

Francis Fukuyama: Look to Denmark!
• The rule of law 
• A modern state
• Democratic accountability



Den nordiske modellen

• Liberale, sterke demokratier
• Konsensusdrevne politiske institusjoner
• Svært åpne markedsøkonomier
• Velferdsstater

– Stor offentlig sektor
– Universelle ytelser
– Skattefinansiering

• Trepartsmodeller
• Kontinuerlig endring
• Gradvis mindre distinkt

Tillit
Rettsstat

Markedsøkonomi
Velferdsstat

Trepartssamarbeidet

«Kapitalistiske velferdsstater»



Konsensus, kompromiss og konflikt
Velferdsstatens barneår

• Arbeiderkommisjoner – 1885, 1894, 
1903

• Arbeidstilsynslov – 1892 
Ulykkesforsikring – 1894

• Arbeidsformidling – 1906

• Arbeiderbruk- og boligbanken – 1903

• Sykeforsikring – 1909 

• Alderstrygd – 1921 

Stadig mer planøkonomi



1980-og 90-tallet:

«Nytt økonomisk system»
• Lavere utgiftsvekst
• Lavere skattevekst
• Redusert rolle for statsbankene
• Etablering av Oljefondet
• Deregulert kraftmarked
• Fra Televerket til Telenor
• Fra Postverket til Posten
• Færre statlige redningsoperasjoner
• Mer næringsnøytral politikk
• Nye organisasjons- og tilknytningsformer
• Konkurranselov
• EØS
• Skattereformer
• Pensjonsreform
• Kommunereform, arbeidslivsreform, utdanningsreformer…..

«Arbeiderpartiet ble et av Europas ”minst dogmatiske sosialdemokratiske partier” og 
samarbeidet nesten alltid bedre med høyresiden enn med venstreopposisjonen.» Even Lange

Svein Gjedrem



Bred enighet om velferdspolitikken

Fafo 2010: Ingen tydelige signaler om en velferdspolitikk som rokker ved grunntrekk i den norske velferdsmodellen 
siste 15 år. Men alle partier mer bekymret for  finansiering, «utenforskap», fattigdom, kvalitet og effektivitet. 
Tydeligere arbeidslinje – mindre sjenerøse ordninger.

”Det har vært stor uenighet på mange områder i norsk politikk. Men sosial- og velferdspolitikken er ikke ett av 
dem.” Francis Sejersted



Den nordiske suksessen
Høy vekst og sjenerøs velferdsstat 

• Små lønnsforskjeller
• Produktivitetsfremmende velferdsstat
• Arbeidslinjen
• Høy produktivitetsvekst
• Gunstig skattesystem
• Høy tillit
• Omstillingsdyktig
• Trepartssamarbeidet
• Godt embetsverk
• Velfungerende markedsøkonomi



Norsk gullalder



Gullalder for offentlig sektor

Handlingsrommet:
14 pst. er skattelettelser
86 pst. er økte offentlige utgifter



«Partytime is over for Norway»
The Economist

• Inntektene fra oljen vokser gradvis mindre
• Eldrebølgen kommer
• Vi arbeider mindre

– Mer fritid
– Flere eldre
– Flere unge utenfor arbeid og utdanning
– Mange på helserelaterte ytelser
– Flere innvandrere

• Produktivitetsveksten er redusert
– Mindre produktiv offentlig sektor?
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Underskudd i 2060 med
2011-velferdsstat,

pensjonsreform og ingen
redusert arbeidsinnsats

Underskudd i 2060 med
2011-velferdsstat,

pensjonsreform og 6-
timersdag

Underskudd i 2060 med
1 prosent kvalitetsvekst

offentlig helse og
omsorg, pensjonsreform
og dagens arbeidsinnsats

Underskudd i 2060 med
1 prosent kvalitetsvekst,

pensjonsreform, 6-
timersdag

Underskudd i 2060 med
"historisk" kvalitetsvekst,

pensjonsreform, 6-
timersdag

Fremtidig årlig budsjettunderskudd i Norge i 2060 som prosent av Fastlands-BNP,  forutsatt ulike anslag 
arbeid og kvalitetsvekst innen offentlig helse og omsorg og statiske forhold

Stort inndekningsbehov



Fra særstilling til omstilling
Tre omstillinger:

• Et grønnere og mer digitalt næringsliv

• En mer produktiv og nøktern offentlig sektor

• En mindre pengefiksert politisk debatt og 
kultur



Et pessimistisk syn



Et optimistisk syn



«Den nye oljen»



Så hva nå?



Lavere kvalitetsvekst

Kutt i sjenerøse velferdsordninger

Egenandeler

Mer nøktern velferdsstat

Reformer for økt produktivitet

Målretting og behovsprøving

Mer til vekstfremmende tiltak



Økt og bedre arbeidstilbud

Øke antall timeverk pr. innbygger med 13 pst?



Næringslivet blir viktigere



Private norske eiere blir viktigere

• Motivasjon og mangfold

• Langsiktighet

• Risikovilje

• Dynamikk: Gründere, generasjonsskifter…

• Lokal forankring og arbeidsplasser

• Privat kapital = ofte kompetent kapital

• «Tenk globalt – handle lokalt»



Gode internasjonale vilkår blir viktigere 



Holdningene til næringslivet blir viktigere



Viktige debatter for næringslivet



Problemformuleringsprivilegiet



Næringslivets 
plass i mediene

Med tanke på leserne er det 
også synd at næringslivet bare 
omtales når Telenor har dummet 
seg ut i Asia eller man lurer på hva 
DNB har drevet med i Luxemburg.
Dette gir en grunnleggende skjev 
forståelse av næringslivet. Man
forstår ikke business uten å forstå 
business as usual.



Resultater – ikke ressurser

Gjennomføring – ikke beslutning

Langsiktig bærekraft 
– ikke bare her og nå

Politisk kultur må endres



www.civita.no


