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Vedlegg 2.
OUS – antall organisasjonsnivåer,
enheter og inntektsmodeller.
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STOR, STØRRE, STØRST!
Et av de viktigste spørsmålene vi står overfor i vårt land er:
Hvordan skal vi utvikle og finansiere våre fellesgoder? De som
er et grunnlag for at vi er ett felles samfunn og en nasjon
som utvikler seg.
Våre fellesgoder består av velferdsordninger
som finansieres av borgerne i fellesskap og
fordeles etter innbyggernes behov – tjenester
fra vår helse- og sosialsektor, oppvekst og utdanningssystem og kultur mv. Videre består
de av kollektive goder som skal være tilgjengelig for alle – infrastruktur som veier, vann
og avløp, jernbanen, havner, nettsystemet for
energi, forsvaret og rettssystemet. En viktig
del av våre fellesgoder er også den offentlige
administrasjonen.
Fram til 1990-tallet ble dette i all hovedsak ivaretatt kommunene, fylkeskommunene
og staten. Kjernen i systemet var styring av
folkevalgte som representerer innbyggerne.
De som gjorde jobbene var byråkrater med
god styringsideologi og -kultur, og hundre
tusener ansatte (fagfolk) som var utdannet og
opplært til å ivareta godene eller tjenestene.
I dette systemet spilte også frivillige og
ideelle organisasjoner en viktig rolle med
sine initiativ, sin kreativitet og ikke minst sitt
engasjement for dem som kunne falle utenfor
de sterke offentlige strukturene i vår velferdsstat. De utførte sine aktiviteter uten profittmål. Utbytte til eiere var ikke noe mål i frivilligheten eller det offentlige. Her var «eierne»
i realiteten innbyggerne selv.
Dette var et godt system. Men det hadde
sine spenninger, og det måtte tilpasses nye
behov – ikke minst ved å ta i bruk nye muligheter og ny teknologi. Det var et dynamisk
system, som løste sine utfordringer godt.
Mye ble endret fra 1990 og utover. Slett ikke
all ny ideologi og alle endringer har vært vellykket. Det gjelder ikke minst New Public
4

Management (NPM) – ideologien med sin
blinde tro på markedsløsninger. I dag har vi
mer erfaring med og kunnskap om slike ideologier. Vi vet at offentlig egenregi for fellesgodene knuser kommersielle løsninger når
det gjelder effektivitet. Vi vet også at alt som
blir større slett ikke alltid er best og billigst
for innbyggerne.
Hvordan offentlig sektor skal styres og
utvikles, var det mest avgjørende spørsmålet i stortingsvalget i 2021. Valgprogrammene til de politiske partiene som ble et nytt
stort flertall, pekte ut en ny kurs. Den enkle
ideologien om kommersialisering av felles
godene og at størst mulig er best, skulle
stoppes og reverseres. Det skulle satses på
tillit til de ansatte, og systemene basert på
NPM og uforståelige markedsløsninger
skulle skiftes ut. Men valgvinnerne som
kom i regjering kan synes å gå på store politiske nederlag. Den eneste regjeringen som
tidligere har vært i en lignende situasjon når
det gjelder nedgang i oppslutning, er Regjeringen Stoltenberg 1 hvor Ap falt fra over 36
prosent oppslutning til 24 da den etter vel
ett års virksomhet møtte velgerne i 2001.
Støre var stabssjef i den regjeringen.
Det verste som har rammet den nye regjeringen er strømpriskatastrofen. Den er en
konsekvens av den første store kommersialiseringen av offentlig virksomhet – den kommunale elektrisitetsforsyningen i 1992. Før
det hadde kommunene ansvaret for dette. De
hadde sammen med staten bygget ut vannkraftverkene og elektrisitetsnettet. Innbyggerne og næringslivet betalte strømmen med

priser som dekket kostnadene til å bygge
ut, vedlikeholde og drive vannkraftverkene
og strømnettet. Det var et høykompetansesystem, innovativt og utviklingsorientert, og
hadde skapte enorme verdier i både kommunesektoren og staten. Men det ga ikke noe
kommersielt overskudd. Verdiene tilkom

innbyggerne i form av kostnadsdekkende
priser på elektrisk kraft og verdiskaping, og
eksportinntekter fra kraftkrevende industri.
Den kommunale elektrisitetsforsyningen var
svært opptatt av energiøkonomisering i egen
virksomhet, i husholdninger og i næringslivet. Dette var kanskje det beste strømsystemet i verden.
Uten forvarsel og uten å lytte til de
dyktige og spesialutdannete ingeniørene

som utviklet og drev systemet, ble den
kommunale energiforsyningen tvangsomdannet til å dele virksomheten i tre –
produksjon av strøm, nettvirksomhet
(strømfordelingsnettet) og salg av strøm.
Hovedbegrunnelsen var at det skulle gi
lavere strømforsyningskostnader og hindre

overinvesteringer i elektrisitetsforsyningen.
For oss innbyggere har effekten vært at vi
kan velge strømleverandør og stadig svingende strømregninger. Nå ser vi den kata
strofalt negative utviklingen dette har ført
til for norske husholdninger, næringsliv og
annet samfunnsliv. Noen kommuner har i
uforstand solgt ut sine verdier i elektrisitetsforsyningen. Men fortsatt er det slik at det
er stat og kommuner som eier vannkraftverkene og nettsystemet. Så mulighetene til å
løse dette på en god måte må være til stede.
Hvorfor mangler regjeringen handlekraft
i et spørsmål som er så avgjørende for husholdningers og bedrifters økonomi? Dette
er heller ikke det eneste eksemplet. Det kan
gå svært dårlig om den nye regjeringen bare
fortsetter å administrere systemer velgerne
forventet de ville endre. Det er farlig å forespeile en politikk og så ikke følge den opp.
Det har Senterpartiet fått erfare på meningsmålingene. Vi må ikke glemme at folkevalgte
er representanter for innbyggerne.
Bjarne Jensen

INNHOLDET I DETTE NUMMERET
I dette nummeret av Samfunn
og økonomi er det flere
artikler som berører utvikl
ingen i offentlig sektor. Tidligere
tolldirektør Bjørn Røse forteller
historien om hvordan Finans
departementet i 2016 totalt
endret innkreving og beregning
av merverdiavgift på eksport
og import uten på forhånd å
involvere tollvesenet som hadde
kunnskapene. Røse påviser at
endringen ga et oppsiktsvek
kende engangstap i merverdi
avgiften på ti milliarder kroner,
og at den åpner for årlige tap
på mellom tre og fem milliarder.
Det samme departementet
fjernet kommunenes skatteinn

kreving og sentraliserte den til
statens eget skattevesen i 2021.
Kommunene protesterte. Fag
forbundets Trond Finstad skriver
i sin kommentar at det finnes
god og sikker dokumentasjon
på at kommunenes innkreving
var meget effektiv. Likevel ble
den sentralisert. Nå etterlyser
Fagforbundet en evaluering av
virkningene på skatteinntektene.
Karl Sæbjørn Kjøllesdal
stiller spørsmål ved fornuften
i å forkaste det regnskaps- og
budsjettsystemet som var
utviklet for god styring av
offentlig virksomhet og erstatte
det med forretningsregnskap i
sykehusene våre. Hans doku

mentasjon viser at det ikke har
gitt bedre økonomistyring.
Vi har også en viktig artikkel
om utdanningssystemet for
helsefagarbeidere. Det er yrkes
gruppa i helse- og omsorgs
sektoren hvor det trenges flest
nye hender. Andre artikler
omhandler spørsmål som den
ødeleggende NPM-ideologien,
om veksten i offentlig sektor
er problematisk, og hvorfor
ulvedebatten er så høyt på
dagsordenen. Interessant er
også artikkelen om den første
norske læreboka i statsøko
nomi, som kom som føljetong i
Skilling-Magazin i 1845 og -46.
God lesing!
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Bjørn Røse tidligere tolldirektør, kemner og kommunaldirektør
i Oslo kommune, utdannet siviløkonom fra NHH

Historien om hva som
skjedde da innkreving
av toll og avgifter ble
flyttet fra Tollvesenet
til Skatteetaten

Foto: AdobeStock
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Her kommer historien om hva som faktisk skjedde
da fastsetting og innkreving av særavgifter, toll og
merverdiavgift for mer enn 200 milliarder kroner
pr. år ble flyttet fra Tollvesenet til Skatteetaten i 2016.
Oppgaveoverføringen ble av Finansdepartementet solgt
inn som en modernisering og forenkling av offentlig sektor,
og skjedde i det som på utsiden nok så ut som en ryddig
prosess. Virkeligheten er imidlertid annerledes.
Virkeligheten er at viktige beslutninger ble
fattet i det skjulte uten forutgående drøfting
og analyse. Virkeligheten er at beslutningstakerne ikke forsto ringvirkningene og ikke
lyttet til fagkunnskap. Virkeligheten er at
oppgaveoverføringen har ført til store økonomiske tap og til økt økonomisk kriminalitet.
Allerede i 2017 inntrådte et økonomisk
tap for staten og fellesskapet på 10 milliarder kroner. Enda mer alvorlig er at «utsatt
avregning», som ble innført mot faglige råd,
medfører økt momssvindel i milliardklassen
hvert eneste år. Undertegnede, som var tolldirektør i Norge fra 2007 til 2016, satt nærmere Toll/Skatt-prosessen enn noen annen
enkeltperson. Det har nå gått så lang tid og
ting har kommet såvidt langt på avstand at
jeg føler meg trygg på at jeg klarer å gi en
objektiv beskrivelse av det som skjedde.
Var administrasjonen i Finansdepartementet smart og handlekraftig som klarte
å holde planene skjult til det var for sent
å stanse dem, eller er Toll/Skatt-oppgave
overføringen faktisk en forvaltnings
skandale. Eller kan det være enda verre? Kan
det hende at Finansdepartementet beskrev
oppgaveoverføringen på en så fordekt måte
i dokumentene til Stortinget at det var umu8

lig for Stortinget å forstå konsekvensene av
det man ble bedt om å godkjenne?

Om Tollvesenet
I 2016, da oppgaveoverføringen fra Toll til
skatt ble gjennomført, bestod Tollvesenet av
et direktorat og seks regioner med totalt to
tusen ansatte, som hadde fire hovedoppgaver:
1. Fastsetting og innkreving av avgifter
og toll
2. Grensekontroll
3. Vareførselsadministrasjon
4. Økonomisk kontroll
På tidspunktet for oppgaveoverføringen
var Tollvesenet landets nest største inn
krevingsetat som fastsatte og innkrevde
229 milliarder kroner årlig til statskassen,
hvorav 138 milliarder i importmoms, 88
milliarder i særavgifter og 3 milliarder i
toll. Grensekontrollen har ansvaret for å
beskytte mot smugling av ulovlige og høyt
beskattede varer, som dels smugles inne

blant den legale varestrømmen og dels
separat, særlig mot n
arkotikasmugling.
Vareførselsadministrasjon omfatter å holde

oversikt over den enorme varestrømmen
som passerer inn og ut over Norges grenser
hver eneste dag. Den økonomiske kontrollen omfatter å kontrollere at de avgiftspliktige virkelig innberetter og innbetaler avgiftene de er pålagt.
Tollvesenet er sannsynligvis Norges mest
internasjonale offentlige virksomhet, med
grensesnitt og daglig kommunikasjon med
alle andre lands næringsliv, transportvirksomheter og tollmyndigheter. Tollvesenet er
selvfølgelig sterkt digitalisert, og allerede i
1988 etablerte norsk tollvesen verdens første
elektroniske deklarasjonssystem – TVINN.
I 2014, det vil si rett i forkant av oppgave
overføringen fra Toll til Skatt, ble norsk
tollvesen av Verdensbanken kåret til verdens
mest logistikkeffektive tolletat (World Bank,
2014). Noe som er viktig når det gjelder å
forstå konsekvensene av oppgaveoverføringen fra Tollvesenet til Skatteetaten er den
sterke indre sammenhengen det var mellom
Tollvesenets ulike oppgaver og hvor vanskelig, for ikke å si umulig, det var å ta ut eller
flytte en oppgave uten at det fikk negative
ringvirkninger. Dette skyldes at de fleste av
Tollvesenets oppgaver og p
 rosesser er direkte
knyttet til vareflyten og til den såkalte deklareringen (rapporteringen) av vareflyten som
vareeier, transportør, importør, eksportør
og tollmyndighetene i transittlandene gjør
til tollvesenet i importlandet.
Således er Tollvesenets hovedopp
gaver
– fastsetting og innkreving, økonomisk
kon
troll, vareførselsadministrasjon og
grensekontroll – i stor grad ikke adskilte
oppgaver, men én og samme oppgave, som
altså utføres på ulike stadier av vareflyten.
Disse sammenhengene skjønte 
verken
Finansdepartementet eller Skatteetaten godt
nok. Tollvesenet, som skjønte dem, ble ikke
informert om p
 lanene om å overføre oppgaver fra Tollvesenet til Skatteetaten før det
var for sent, og Tollvesenet ble heller ikke
lyttet til. Realiteten er derfor at både politisk ledelse i Finansdepartementet og regjeringen traff avgjørende beslutninger uten å

Allerede i 2017 inntrådte et
økonomisk tap for staten og
fellesskapet på 10 milliarder
kroner.
kjenne godt nok til Tollvesenets prosesser og
arbeidsmåte, og til de negative konsekvensene som oppgaveoverføringen ville medføre
for avgiftsinntektene, for avgiftsunndragelsene og for økonomisk k
 riminalitet i Norge.

Personer og personutskiftinger
En medvirkende årsak til at oppgave
overføringen fra Tollvesenet til Skatte
etaten ble foreslått og gjennomført, er
den store personutskiftingen som skjedde
i 
Finansdepartementet rett i forkant av
Toll/Skatt-prosessen. Mange tror kanskje
at statsforvaltningen bare er et «system»
der enkeltpersoner ikke er spesielt viktige.
Slik er ikke virkeligheten. Enkeltpersoners
kunnskaper, holdninger, egenskaper og
vurderinger er ofte helt avgjørende.
Det som skjedde rett i forkant av Toll/
Skatt-overføringen var en ganske voldsom
utskifting blant sentrale personer i Finansdepartementet. I løpet av kort tid forsvant
mangeårig finansminister Sigbjørn Johnsen,
øverste embedsmann i departementet,
finansråd Tore Eriksen, ekspedisjonssjefog leder av Skattelovavdelingen, Thorbjørn
Gjølstad, og avdelingsdirektør og leder av
etatsstyringsseksjonen, Johanne Slinning.
Dette er personer med lang fartstid i departementet som alle hadde dyp kunnskap om
både Tollvesenets og Skatteetatens oppgaver
samt om årsakene til at arbeidsdelingen
mellom Tollvesenet og Skatteetaten var som
den var. Disse personer ble i løpet av bare
omtrent ett år erstattet av finansminister Siv
Jensen, finansråd Svein Gjedrem, ekspedisjonssjef Amund Noss og avdelingsdirektør
9

Det hele endte med at jeg gikk
av som tolldirektør to og et halvt
år etter at Toll/Skatt-prosessen
startet.
Øystein Schønberg-Grevbo. Samtidig ble
også skattedirektør Svein Kristensen erstattet av Hans Christian Holte.
Jeg tror fortsatt at uten den store utskiftingen som på kort tid skjedde av de sentrale
personene, ville Toll/Skatt-oppgaveover
føringen verken blitt foreslått eller gjennomført.

Hva var det som skjedde?
Det kom som lyn fra klar himmel da
undertegnede rett før jul i 2013 ble innkalt
til finansråd Svein Gjedrem som fortalte at
administrasjonen i Finansdepartementet
ønsket å overføre det han kalte «tollvesenets
særavgiftsoppgaver» fra Tollvesenet til
Skatteetaten. Noen utdyping og forklaring
ble ikke gitt, men han sa at politisk ledelse
i departementet ennå ikke hadde gitt sin
tilbakemelding på forslaget, at stortings
behandling ville være nødvendig, og at dette
var strengt konfidensiell informasjon som
jeg maksimalt kunne dele med ledergruppen i Toll- og avgiftsdirektoratet.
Den 7. januar 2014 ble undertegnede
og kommunikasjonsdirektøren i Tollvesenet bedt om å komme ned i departementet der vi møtte Amund Noss og Øystein
Schønberg-Grevbo samt kommunikasjons
sjefen i departementet. Informasjonen vi
fikk var også denne gangen kun muntlig,
men kjernen var fortsatt at «særavgiftsoppgavene» skulle overføres fra Tollvesenet til
Skatteetaten, og at forslaget ville bli formelt
behandlet i regjeringen om kort tid. Det ble
også nå sterkt understreket at dette var konfidensiell informasjon, men at det ville være
åpning for å oversende et uformelt kommen10

tarnotat til politisk ledelse samt at det kunne
være mulig for meg å få et møte med finansministeren.
Basert på den tynne informasjonen som
vi så langt hadde fått, utarbeidet Toll- og
avgiftsdirektoratet så et notat til politisk
ledelse (Toll- og avgiftsdirektoratet, 2 014-1).
Notatet var preget av forundring over at
man ville overføre en oppgave som var effektivt organisert med få, men store avgifts
subjekter, der næringslivets ressursbruk i
forbindelse med avgiftsbetalingen i gjennomsnitt bare utgjorde ca. 0,15 prosent av provenyet (Oxford Research, 2005), der innkrevingen hadde en løsningsgrad på hele 99,85
prosent, der oppgavene som skulle over
føres hadde sterke synergier til Tollvesenets
øvrige oppgaver og der bare to andre land
i Europa (Litauen og delvis Sverige) hadde
lagt særavgiftsadministrasjonen til Skatteetaten og ikke til Tollvesenet.

Kontakt med finansministeren
Jeg fikk også et møte på tomannshånd med
Siv Jensen 11. februar 2014. Jeg har alltid
hatt bra kommunikasjon med Siv Jensen,
men akkurat dette var ikke et spesielt godt
møte, og det kom ingenting ut av det. På det
tidspunktet var vi for øvrig blitt informert
om at departementet ville overføre ikke
bare særavgiftene, men også importmomsen til Skatteetaten (Toll og avgiftsdirektoratet, 2014-2). Det gjorde forslaget enda
mer kritisk, fordi det var håndteringen av
importmoms som var aller sterkest integrert
med Tollvesenets øvrige oppgaver. To dager
senere vedtok regjeringen å overføre forvaltningen av særavgifter og importmoms
fra Tollvesenet til Skatteetaten. Samtidig
vedtok regjeringen å styrke Tollvesenets
grensekontroll. Offentliggjøringen av oppgaveoverføringen fra Toll til Skatt ble gjort
4. mars 2014, og oppgaveoverføringen ble
solgt inn som en moderniseringsreform av
offentlig sektor med stikkordene «redusert

ressursbruk», «forenkling for 
innbyggere
og næringsliv», «styrket bekjempelse av
svart økonomi» og «bedre grensekontroll»
(Finansdepartementet, 2014).
Det skulle etter hvert vise seg at ingenting av dette var riktig, bortsett fra styrket
grensekontroll. Dette var en krevende tid.
Undertegnede og tilnærmet alle ledere og
medarbeidere i etaten samt ansattes organisasjoner, dog med unntak av særavgiftsavdelingen i Toll- og avgiftsdirektoratet,
som stort sett var positiv til omleggingen,
var uenig i oppgaveoverføringen fra Toll til
Skatt, som vi forstod ville føre til mindre
effektiv drift og økte avgiftsunndragelser.
Samtidig måtte vi utad, men også overfor
etatens ansatte, fronte reformen på en lojal
og positiv måte. Dette førte for øvrig til at
jeg både ble kritisert av ansattes organisasjoner for å være for entusiastisk og av
departementet for ikke å være entusiastisk
nok. Jeg synes selv at jeg håndterte den
kompliserte situasjonen bra, men ikke alle i
Finansdepartementet var enig i det. Det hele
endte med at jeg gikk av som tolldirektør to
og et halvt år etter at Toll/Skatt-prosessen
startet, og to og et halvt år før mitt åremål
nummer to som tolldirektør gikk ut.

Nærmere om oppgave
overføringen fra Toll til Skatt
Arbeidet med å forberede og deretter gjennomføre oppgaveoverføringen begynte
tidlig i 2014 og varte i tre år. Det var et
enormt arbeid der man altså skulle overføre hundrevis av medarbeidere fra den
ene etaten til den andre, omfordele store
budsjettmidler, 
justere, nybygge og overføre systemløsninger, overføre fastsetting,
innkreving og kontroll av en kontantstrøm
på mer enn 200 milliarder kroner pr. år,
samt endre lovgivning, regelverk og rutiner.
Samtidig skulle daglig virksomhet foregå
som normalt. I perioder var store deler av
etatens mest erfarne medarbeidere opptatt

med utredningsarbeid i tillegg til sin ordinære jobb, og fortjener ros for at de holdt ut
og klarte å utføre et så godt arbeid som de
gjorde under disse omstendighetene.
Omstendighetene var nemlig ganske
spesielle. For det første skulle det ikke u
 tredes hvorvidt oppgaveoverføringen skulle
gjennomføres, men bare hvordan den skulle
gjennomføres. Dette er i strid med statens
utredningsinstruks (Moderniseringsdepartementet, 2005, se også Finansdepartementet, 2016-1). For det andre bestemte Finansdepartementet at det var Skatteetaten som
skulle lede arbeidet, selv om det var Tollvesenet og Tollvesenets medarbeidere som
kjente prosessene som skulle endres, justeres
eller flyttes. Under utredningsarbeidet opplevde Toll
vesenets medarbeidere gang på
gang at både k
 onklusjoner, vurderinger og
beskrivelser i utrednings
dokumentene ble
endret når de ble gjennomgått av utrednings
ledelsen på Skatteetatens side og av departementet. Og hvis det oppstod uenighet om
utformingen av en løsning, ble uenigheten
av departementet uten unntak konkludert i
Skatteetatens retning.

Grensesnittet mellom Tollvesenet
og Skatteetaten
Et eksempel på endringene som kunne skje
fra et spørsmål ble vurdert av utrederne og
til utredningen også var formelt b
 ehandlet
underskrevet og overlevert, er det som

skjedde med det kanskje aller viktigste spørs
målet, nemlig hvor det såkalte grensesnittet
mellom Tollvesenet og Skatteetaten skulle
ligge. Der kom utrederne tidlig frem til at
Tollvesenet, når det gjelder i mportmoms og
vareavgiftene, burde forestå b
 ehandlingen
frem til at avgiftsgrunnlaget « tollverdien»
var bestemt, og så skulle beregningsgrunnlaget overføres til Skatteetatens reskontro dit også innbetalingene skulle skje.
Dette ville være ryddig og oversiktlig for
næringslivet og forhindre d
 obbeltarbeid og
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a nsvarsuklarheter. Men var det dette som
ble sluttresultatet? Nei, langt ifra.
Sluttresultatet etter diverse snu
operasjoner fra Skatteetatens og Finansdepartementets side ble at fastsettingen av
importmomsen ikke i det hele tatt skulle
baseres
på
deklarasjonsopplysninger/
vareopplysninger, men på regnskapsopp
lysninger fra avgiftsbetalernes regnskaper. D
 ermed var grunnen beredt for det
som heter «utsatt avregning» (postponed
accounting), som er hovedårsaken til at
oppgaveoverføringen fra Toll til Skatt har
fått så dramatiske konsekvenser.

Slitasje i organisasjonene
Toll/Skatt-prosessen pågikk hver dag i mer
enn tre år. En så lang prosess er krevende,
og det gjorde seg gjeldende slitasje og stress,
ikke minst i departementet. To hendelser
illu
strerer dette. I oktober 2014 ble det
helt uten forvarsel fremsatt påstander om
at Tollvesenets IT-avdeling og IT-direktør
trenerte Toll/Skatt-prosessen. Påstandene,
som var høyst besynderlige, omfattet blant
annet at ledelsen i IT-avdelingen hadde satt
i gang systematisk informasjonsinnsamling
om sentrale personer i Finansdepartementet, at møterom var avlyttet og at Tollvesenet leide inn eksterne konsulenter det ikke
var bruk for, bare for å hindre at de kunne
benyttes av Skatteetaten.
Vi måtte ta påstandene på alvor, og
Tollvesenet engasjerte straks et anerkjent
revisjonsfirma til «...å gjennomføre under
søkelser med sikte på å bekrefte eller avkrefte
de fremsatte påstandene, samt tilrettelegge
for at de berørte personer får mulighet for
kontradiksjon...» (PwC, 2015-1). La meg
med en gang komme til konklusjonen, som
ble trukket etter gjennomføring av meget
grundige undersøkelser. Konklusjonen var
at det ikke var grunnlag for de fremsatte
påstandene. Jeg opplevde at håndteringen
av saken fra departementets side var preget
av frykt og mistenksomhet. Meget sentrale
12

personer i departementet sa rett ut at IT-direktøren måtte ut lenge før det var utført
noen som helst utsjekk av påstandene.
Da departementet fikk informasjon om
at Tollvesenet ville gjøre grundig verifikasjon av påstandene ved hjelp av ekstern
ekspertise, var reaksjonen at det kunne da
ikke være nødvendig. Min vurdering av at
den meget dyktige IT-direktørens fortsettelse i stillingen ville være den beste garantien for at Toll-Skatt-prosessen kom i mål
innen tidsfristen, ble avvist. Det gikk så
langt at det ble konkret og direkte uttalt
at departementet ville sørge for å nedlegge
Tollvesenets IT-avdeling dersom IT-direktøren kom tilbake. Dette var sannsynligvis
en tom trussel, men jeg tror det var dette
som sterkest bidro til at IT-direktøren, som
har stor omsorg for sine medarbeidere, gikk
med på å ta permisjon med lønn.
Den andre hendelsen gjelder Finans
departementets høringsrunde vedrørende
oppgaveoverføringen og innføring av «utsatt
avregning». Høringsbrevet ble sendt ut 12.
mai 2015. Både Skattedirektoratet og Tollog avgiftsdirektoratet var, naturlig nok, med
blant høringsinstansene, men så skjedde
det noe spesielt. I en e-post datert 26. juni
2015 ga Finansdepartementet både Toll- og
avgiftsdirektoratet og Skattedirektoratet
beskjed om at departementet «...finner det
mest hensiktsmessig at direktoratene ikke
sender høringssvar på denne høringen...»
(Finansdepartementet, 2015-1). Formuleringene i e-posten var forsiktige, men budskapet var allikevel krystallklart: «Ligg unna».
Å nekte de to mest berørte etatene å
avgi offentlig høringsuttalelse i forbindelse
med stortingsbehandlingen av saken var
både uforståelig og et grovt overtramp. Når
jeg til slutt allikevel valgte å avgi hørings
uttalelse, var det fordi det formelle ansvaret
for departementets overtramp lå hos finansministeren, selv om hun etter all formodning ikke var informert om hva departementets administrasjon hadde sagt og gjort.
Hvis det skulle komme for en dag at etatene

ikke fikk avgi høringsuttalelse i forbindelse
med stortingsbehandlingen, ville det i sin
ytterste konsekvens kunne fått konstitusjonelle konsekvenser for finansministeren.
Straks jeg hadde underskrevet høringsuttalelsen, informerte jeg finansråd Hans
Henrik Scheel (erstattet Gjedrem i 2015).
Om finansråden skjønte at jeg hadde beskyttet finansministeren mot departementets
uklokskap ved å gjøre som jeg gjorde, er
jeg fortsatt usikker på. Det som deretter
skjedde var at departementet sa til Skatte
direktoratet at også de skulle avgi høringsuttalelse. Ser man godt etter, oppdager man
at høringsuttalelsen fra Skatt er levert én
uke etter leveringsfristen.

Om de reelle økonomiske
konsekvensene av oppgave
overføringen
Når jeg formulerer meg slik, er det fordi
det foreligger en samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse som ble utarbeidet av et
anerkjent revisjons- og konsulentfirma på
oppdrag for Skattedirektoratet i april 2015,
men denne er basert på svært spesielle forutsetninger (PwC, 2015-2). Blant annet ble
de økonomiske konsekvensene beregnet
under ett for samtlige endringer som skulle
gjøres omtrent samtidig i Skatteetaten, det
vil si under ett for både Toll/Skatt-prosessen, statliggjøringen av skatteinnkrevingen, Skatteetatens overtakelse av Statens
Innkrevingssentral i Mo i Rana og Skatte
etatens overtakelse av innkrevingen av
dokumentavgift fra Statens Kartverk. Dermed blir det vanskelig å se hva som er Toll/
Skatt-konsekvensene. Den samfunnsøkonomiske analysen ble evaluert av analyseselskapet Menon (Menon, 2015). Blant annet
skriver Menon i sin evaluering:
«...Rapporten er lite gjennomsiktig,
hvilket gjør det vanskelig å ettergå
vurderingene…».

«....En rekke prissatte nytte- og
kostnadselementer er etter vår vurdering
ikke behandlet i tråd med DFØs v eileder
og samfunnsøkonomisk teori...».
«...Enkelte andre prissatte konsekvenser
er utelatt fra rapporten. Ved å rette opp
disse feilene reduseres nettonytten av
omstillingen med en tredjedel...».
«....De ikke-prissatte virkningene
forbundet med utsatt avregning er etter
vårt skjønn undervurdert i analysen...».
«...Å overføre fastsettelse og kontroll
av særavgiftene, eksklusive motorvogn
avgifter og innførsels-mva fra Toll- og
avgiftsetaten er med de forutsetninger vi
har lagt til grunn marginalt samfunnsøkonomisk ulønnsomt...».
Jeg nevner til slutt at den den samfunns
økonomiske analysen som ble gjort for
Skattedirektoratet ble grundig omtalt i
informasjonen fra regjeringen til Stortinget
(Finansdepartementet, 2015-2), men den
sterke kritikken av analysen ble ikke fremhevet.
Når det gjelder de reelle økonomiske
konse
kvensene av Toll/Skatt-oppgave
overføringen, er det innføring av «utsatt
avregning» for importmoms og samtidig
overgang til Skatteetatens to-månedlige
innrapportering og innbetaling som utgjør
den altoverskyggende økonomiske konsekvensen.
Ordningen så lenge Tollvesenet hadde
ansvaret – noe forenklet beskrevet – var at
Importmoms ble beregnet brutto idet en
importert vare krysset grensen til Norge.
Importmomsen ble innrapportert og
betalt månedlig, og beregnet ut fra varens
tollverdi som er ett av informasjonselemenOm finansråden skjønte at jeg hadde
beskyttet finansministeren mot departementets uklokskap ved å gjøre som
jeg gjorde, er jeg fortsatt usikker på.
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Det blir ikke bedre av at Finansdepartementet
godt visste at Storbritannia hadde hatt «utsatt
avregning » frem til 1984, men gikk bort fra
ordningen på grunn av den store svindel
risikoen som ordningen representerte.

tene i deklarasjonen. Den nye ordningen
som ble innført da Skatteetaten overtok,
er helt forskjellig. Den er ikke basert på
etterprøvbare vareopplysninger, men på
regnskapstall fra vareeiers regnskap. Den
beregnes netto og er basert på at rappor
tering og innbetaling bare gjøres hver annen
måned. Den enkle og unndragelsesrobuste
importmomsordningen vi hadde i Norge

da Tollvesenet hadde ansvaret, var årsaken
til at Økokrim i sin trussel
vurdering for
2011–2012 skrev at «...Bedragerier ved hjelp
av momskarusell er et kjent fenomen innen
EU. I Norge er det merverdiavgift på import
av varer, noe som fører til at momskaruseller ikke er en direkte trussel mot vårt skatte
system...». (Økokrim, 2010).
La oss, før vi går videre, se på moms
situasjonen i EU-landene. Der er momsunndragelser et kjempestort problem, og det
er beregnet at mellom 15 og 20 prosent av
momsinntektene blir unndratt, tilsvarende
svimlende 160 milliarder euro pr. år (2014).
Hovedgrunnen til at det er så store moms
unndragelser i EU-landene (også forklart
noe forenklet) er at EU, som er en tollunion,
ikke har importmoms på vareflyten mellom
EU-landene. Dermed får man ikke kontroll
over vareverdiene og momsen allerede ved
grensepassering, men først ved den senere
innenlandske innrapporteringen.
Når det gjelder vareimport fra ikke-EUland, er det importmoms også i EU, men det
hjelper lite når mange EU-land har innført
«utsatt avregning». Dermed får en h
eller
ikke for import fra tredjeland kontroll
over importmomsen ved grensepassering,
men først ved den senere, innenlandske
innrapporteringen. I sum er altså måten det
gjøres på i EU-landene årsaken til at man
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har moms
unndragelser på mellom 15 og
20 prosent. Dette er det overlegent største
avgiftssystemproblemet i EU-landene.
Da er det ganske spesielt at det er EUs
skandaleordninger for moms som ble innført
også i Norge som en del av Toll/Skatt-oppgaveoverføringen. I realiteten er det nemlig
det som skjedde da det ble innført «utsatt
avregning» for importmomsen. Det blir ikke
bedre av at Finansdepartementet godt visste
at Storbritannia hadde hatt «utsatt avregning» frem til 1984, men gikk bort fra ordningen på grunn av den store svindelrisikoen
som ordningen representerte. Det blir heller
ikke bedre av at det – mot rådene fra både
Tollvesenet og Skatte
etaten – ble innført
«utsatt avregning» universelt, det vil si uten
å forhåndsvurdere importørenes betalingsevne og betalingsvilje, slik det ble gjort da
Tollvesenet hadde ansvaret.
Hvordan «utsatt avregning» overhodet
kunne bli innført bare åtte år etter at
Finansdepartementet forrige gang utredet
spørsmålet og anbefalte overfor Stortinget
at «utsatt avregning» ikke burde innføres
i Norge på grunn av økt unndragelses
risiko og få fordeler for øvrig, kan man
bare undre seg over. Noe av svaret ligger
kanskje i at finansministerens parti var
det eneste p
 artiet i Stortinget som s tøttet
«utsatt avregning» da spørsmålet var
oppe forrige gang (Finansdepartementet,
2007).

Økte restanser
Hva blir så de faktiske økonomiske konsekvenser av «utsatt avregning»? Den første
konsekvensen er økte innkrevingsrestanser
på ca. 300 millioner kroner pr. år og dermed reduserte momsinntekter. Dette er ille
nok, men jeg går ikke nærmere inn på dette,
fordi spørsmålet er omtalt ganske grundig i proposisjonen til Stortinget om Toll/
Skatt-overføringen (Finansdepartementet,
2015-2).

Engangstap for statskassen på
10 milliarder kroner
Den neste konsekvensen er vesentlig større.
Det dreier seg om et engangstap for staten på
10 milliarder kroner i 2017. Regjeringen behandlet dette spørsmålet i to proposisjoner til
Stortinget. Den viktigste er Prop. 1 LS (2015–
2016) Skatter, avgifter og Toll 2016 (Finansdepartementet, 2015-2). Dette er proposisjonen som Stortingets formelle godkjenning av
overføringen av importmomsen fra Tollvesenet til Skatteetaten og «utsatt avregning» er
basert på. Her er importmomsen og «utsatt
avregning» detaljert beskrevet over 27 sider i
kapittel 24, men det er vanskelig å karakterisere beskrivelsen som o
 bjektiv. Det sies nemlig ingenting om tapet på 10 milliarder kroner. Det eneste som sies er at det dreier seg
om et likviditetstap for staten på om lag 138
milioner kroner pr. år og en motsvarende lik
viditetsgevinst for næringslivet som følge av
utsatt innbetaling av importmoms. Det sies
heller ingenting om de store svakhetene som
momssystemet i EU-landene er belastet med.
Men så fikk man kanskje «kalde føtter», for
i den tilsvarende proposisjon til Stortinget
året etter (Finansdepartementet, 2016-2)
nevnes beløpet på 10 milliarder kroner, men
man forsøker å beskrive det som en teknisk
forskyvning: «Endringen vil også innebære
at hoveddelen av innførselsmerverdiavgift
som påløper i november 2017 vil bli bokført
i 2018 i stedet for 2017». Men dette er ikke en
teknisk forskyvning. Det er et tap for statskassen og fellesskapet og en gave til avgiftsbetalerne på mer enn 10 milliarder kroner,
og dette tapet er ugjenkallelig med mindre
hele ordningen med «utsatt avregning» blir
reversert.
For å forklare konkret hva som skjedde:
Så lenge importmomsen ble håndtert etter
Tollvesenets ordninger, det vil si til og
med 2016, ble det hvert år innbetalt 12 én-
måneds terminer importmoms på ca. 10
milliarder kroner pr. måned = totalt ca.
120 milliarder kroner pr. år. I årene etter

overføringen til Skatteetaten, det vil si fra
og med 2018, blir det innbetalt seks to-
månedsterminer, som også gir ca. 120 milliarder årlig. Men i selve overføringsåret
2017 ble det innbetalt én termin på ca. 10
milliarder k
 roner etter Tollvesenets gamle
regler og fem to-måneders terminer på ca.
20 m
 illiarder kroner etter Skatteetatens nye
regler. Totalt for 2017 ble det altså innbetalt ca. 110 m
 illiarder kroner til statskassen,
og således ble 10 milliarder borte i 2017
som direkte konsekvens av innføringen av
«utsatt avregning» og samtidig overgang til
Skatte
etatens to-månedlige 
terminer. Og
disse 10 milliarder kronene kommer altså
ikke tilbake med mindre hele ordningen
med «utsatt avregning» reverseres.
Etter min vurdering burde inntektstapet
på 10 milliarder kroner vært synliggjort og
tydeliggjort i statsbudsjettforslaget gjennom et formelt budsjettvedtak. Men hadde
man gjort det, er det vel fare for at Toll/
Skatt-overføringen ikke hadde blitt vedtatt
av Stortinget. Det eneste budsjettforslaget
som ble fremmet og vedtatt var å redusere
momsinntektene for 2017 med 108 millioner
kroner, men dette er ikke inntektstapet; det
er bare renteeffekten av inntektstapet.

Økt momssvindel på
3–5 milliarder årlig
Det er imidlertid en økonomisk konsekvens
av Toll/Skatt-oppgaveoverføringen og «utsatt avregning» som er enda mer alvorlig
enn statskassetapet på 10 milliarder kroner.
Det gjelder den økte merverdiavgiftssvindelen og årlige tap av momsinntekter som omleggingen har medført, og som altså skyldes
fem forhold. Det ene er at innberetningen av
importmoms ikke lenger gjøres ut fra etterprøvbare vareopplysninger, men ut fra avgiftsbetalernes regnskapsopplysninger, som
er mye enklere å manipulere. Det andre er at
en betydelig del av innrapporteringen tidligere ble gjort av profesjonelle speditører som
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enn det skulle ha vært, og her ligger svindelen og gevinsten.
De 37 ekstra dagene man nå har fått
før momsen må innbetales og innberettes,
medfører altså at svindelen er blitt enklere
å gjennomføre og vanskeligere å oppdage.
Kontrollmyndighetene sitter selvsagt ikke

med hendene i fanget og ser på. De gjør
ikke har incitament til å jukse. Det tredje
kontroller og forbedrer rutiner, og kan

er at importmomsen tidligere ble innbetalt
bruke Tollvesenets vareopplysninger som
brutto, og dermed fikk vareeier incitament
kontrollimpulser. Men å hindre de iboende
til å innrapportere den etterfølgende, frasvakhetene «utsatt avregning» medfører,
dragbare innenlandske momsomsetningen
klarer de ikke. Så blir spørsmålet – hvor
raskt og nøyaktig. Det fjerde er at «utsatt
store er de årlige avgiftstapene som Toll/
avregning» er innført «universelt», det vil si
Skatt-prosessen har medført? Det kan
uten forhåndsvurdering av de avgiftspliktiingen gi sikkert svar på, men beløpene er
ges betalingsvilje og betalingsevne. Og det
med hundre p
 rosent sikkerhet store. Vi kan
femte er at innberetningen og innbetalingen
se hen til omfanget av momssvindel i EU-
av importmoms etter Skatteetatens over
landene, som vi nå har nærmet oss sterk når
takelse i hovedsak gjøres 37 dager senere
det gjelder prosedyrer. Sammenholdes dette
enn det ble gjort etter Tollvesenets ordninmed det vi vet om omfanget av momssvindel
ger. Hver for seg og i sum gir dette avgifts
i Norge før 2016, og også hensyntar den mye
svindlerne langt større muligheter enn tidlisenere betalings- og rapporteringsplikten vi
gere til å unndra momsinntekter.
nå har fått, kommer vi dessverre fort til at
Det gjelder særlig den mest utbredt
en økning i momsunndragelser i Norge på
svindelformen, som benevnes MTIC- 3–5 milliarder k

 roner årlig er et forsiktig
svindel (Missing Trader Import Carousel)
anslag.
eller karusellsvindel. Den forekommer i
mange varianter, men fellesnevneren er at
hovedaktøren (the Missing Trader) med
Konkuransevridning til fordel for
eller uten bistand fra andre aktører selger
utenlandske produsenter
varene inklusive moms, innkasserer moms
Helt til slutt – er Toll/Skatt-oppgaveover
inntektene, men betaler aldri disse til statskassen, og sørger deretter for å forsvinne
føringen og «utsatt avregning» bra for
(go missing) ved å gå konkurs, sørge for
norske produksjonsbedrifter? Nei, de nye
å bli fiktivt kjøpt opp av en annen aktør
ordningene virker k

onkurransevridende
eller bare «bli borte». Dette kan regisi 
favør av utenlandske produsenter og i
seres som en ettledds-operasjon eller en
disfavør av norske produsenter. For hvis en
flerledds-operasjon der varer og inntekter
merverdiavgiftsregistrert norsk kjøper etter
tilsynelatende blir sendt ut i lange rekker av
de nye reglene kjøper fra en utenlandsk
transaksjoner i flere land. En annen hovedprodusent istedenfor fra en norsk produvariant er at varene ikke selges og kanskje
sent, slipper man å betale momsen ved
ikke engang eksisterer, men svindleren
betalingsforfall for fakturaen, men først 70
krever allikevel fradrag for importmoms

dager senere, og får en likviditetsfordel og
i sitt innenlandske momsoppgjør. Dette
rentegevinst. Altså er «utsatt avregning» og
medfører at nettobeløpet som innberettes
to-måneders terminer ikke bra for norske
og innbetales til Skatteetaten blir mindre
produksjonsbedrifter heller.

Altså er «utsatt avregning»
og to-måneders terminer ikke
bra for norske produksjons
bedrifter heller.
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Arven etter
Solberg-regjeringen:
Hvordan går det med den kommunale
skatteoppkrevingen?
Høsten 2019 foreslo den daværende Solberg-regjeringen gjennom
utkastet til statsbudsjettet for 2020 å legge ned samtlige kommunale
skatteoppkreverkontorer, og overføre ansvaret for den kommunale
skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Flere aktører, deriblant
Fagforbundet, hadde store motforestillinger til forslaget.

Fagforbundets innvendinger var først og
fremst begrunnet i to forhold. For det første
mente forbundet at den kommunale skatteoppkrevingen framstod som svært effektiv,
og at den daværende regjeringens forslag
virket å være drevet av ideologiske argumenter knyttet til sentralisering snarere enn
av faglige vurderinger.
De ferskeste tallene fra denne perioden
viste at de kommunale skatteoppkreverne
hadde best måloppnåelse av alle, og at
kemnerne sett under ett hadde en innkrevingsgrad på 99,7 prosent av inntekts- og
formueskatten, trygdeavgiften, arbeids
giveravgiften og finansskatten på lønn.1
Dessuten forelå det ferske erfaringer fra
en lignende statliggjøring av skatteopp
18

krevingen i Danmark. I 2018 publiserte den
danske riksrevisjonen rapporten Beretning
om revisionen af statsregnskabet for 2017.
Riksrevisjonen kom her med knusende
kritikk av resultatene av statliggjøringen av
den danske skatteoppkrevingen. Rapporten
viste blant annet at de samlede offentlige
restansene, altså manglende innkreving av
skatter, økte fra 98,1 milliarder til 108,6
milliarder danske kroner mellom 2016 og
2017. Med andre ord tapte danske skatte
betalere 10,5 milliarder danske kroner på
statliggjøringen av skatteoppkrevingen allerede det første året.
1

Prop. 1 LS Skatt, avgifter og toll 2020, s. 191.

Nærhet til tjenestene
Fagforbundet andre hovedargument mot en
statliggjøring av skatteoppkrevingen handlet om innbyggeres nærhet til kommunale
tjenester. Vi har alltid ment at det er viktig å ha offentlige tjenester i nærmiljøet
til innbyggerne – det være seg h
else- og
omsorgstjenester, utdanningstilbud, NAV
kontorer, administrative tjenester med mer.
Et offentlig tjenestetilbud med nær tilknytning til de innbyggerne det offentlige skal
tjene muliggjør etter Fagforbundets syn
bedre kjennskap til og tettere tilknytning
mellom innbyggerne og det offentlige.
Også her kunne Fagforbundet vise til
gode resultater blant kommunale skatteoppkrevere. Undersøkelser viste blant annet
at de kommunale skatteoppkreverkontorene hadde bedre resultater enn de statlige
skattekontorene når det gjaldt tilgjengelig-

De ferskeste tallene fra denne
perioden viste at de kommunale
skatteoppkreverne hadde best
måloppnåelse av alle.
het, kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet i saks
behandlingen.
Resultater
På tross av Fagforbundets innvendinger,
som ble fremmet i flere instanser – blant
annet i en høring i Finanskomiteen 14. og
15. oktober 2019 – valgte Solberg-regjeringen å gå videre med statliggjøringen av de
kommunale skatteoppkreverfunksjonene.
237 kommunale skatteoppkreverkontorer
ble nedlagt, og funksjonene som hadde blitt
ivaretatt her ble i løpet av 2020 sentralisert
til 56 kontorer ulike steder i landet. Den
årlige besparelsen skulle ifølge Solberg-

regjeringen være på 370 millioner kroner.
Siden den gangen har det vært lite fokus
på resultatene av statliggjøringen. Fagforbundet oppfordrer derfor nåværende regjering til å undersøke nærmere hva de faktiske
konsekvensene overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten har
hatt. Hvor høy er dagens innkrevingsgrad
av de kommunale skattene og avgiftene?
Har restansene økt, slik resultatet var i
Danmark, eller er innkrevingsgraden blitt
bedre? Hvordan opplever innbyggerne at
tilgjengeligheten og kundebehandlingen de
får i dag er? Og til slutt: Har saksbehandlingstiden blitt kortere?
Det er mange ubesvarte spørsmål, og
Fagforbundet mener tiden nå er moden for
å undersøke om statliggjøringen av skatteoppkrevingen har hatt den effekten Regjeringen Solberg hevdet den ville ha.
Trond Finstad
AU-medlem og leder i Yrkesseksjon kontor
og administrasjon i Fagforbundet
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KOMPLEKSE
UTFORDRINGER FOR
HELSEFAGARBEIDERE

ARTIKKELEN ER
FAGFELLEVURDERT

Metode
Det empiriske grunnlaget i artikkelen er
dokumenter i form av skriftlige kilder (Scott,
1990). Den metodiske tilnærmingen er
dokumentanalyse, i betydningen at kildens
relevans, autensitet og troverdighet vurderes
(Thagaard, 2018). Dokumentanalyse forutsetter kildekritikk. Det innebærer å vurdere
en kildes brukbarhet og relevans med utgangspunkt i problemstillingen. Strategisk
utvelging av kilder er en vurdering i studien
av hvilke kilder som gir mest og best informasjon for å besvare a rtikkelens problemstilling (Thagaard, 2018;
20

Dokumentene har i hovedsak følgende
karakteristika: Offisiell statistikk og
forskn
ingsresultater fra Statistisk sentralbyrå, utredningsarbeid (som Norges
offentlige utredninger (NOU) og i regi av
ulike direktorater, regjeringspublikasjoner
(som meldinger til Stortinget), dokumenter
fra 
interesseorganisasjoner og lovtekster
(som sentrale forskrifter). Dokumentene
er i form av skrevne tekster, som er publiserte, o
ffentlig tilgjengelige og offisielle
(Thagaard, 2018; Østbye et al., 2013). Dokumentanalyse forstås også som undersøkelse
av faglitteratur på bestemte temaer, anført

Foto: AdobeStock

Sigrun Saur Stiklestad førsteamanuensis, OsloMet

I denne artikkelen ses det nærmere på utfordringer helsefag
arbeidere møter på både arbeids- og utdanningsfeltet.
Studenter med fagbrev som helsefagarbeidere er en
dominerende gruppe på yrkesfaglærerutdanningen i helseog oppvekstfag. Mitt virke som lærerutdanner har gitt meg
innblikk i særlige utfordringer denne yrkesgruppen står
overfor. Helsefagarbeidere er i all hovedsak sysselsatte i
omsorgstjenesten.1 I tillegg er de den største yrkesgruppen
på dette tjenesteområdet som står overfor tiltakende og
komplekse utfordringer. Store lekkasjer i utdanningen over
lengre tid har medført en vedvarende strukturell mangel
på helsefagarbeidere – et yrke som vurderes som viktig for
å ivareta befolkningen. Oppmerksomheten rettes derfor
hovedsakelig mot utfordringer som utspiller seg i omsorgs
tjenesten som arbeidsfelt, med særlig blikk på helsefag
arbeidere og mot yrkesfaglige utdanningsløp til fagbrev som
helsefagarbeider. Artikkelens problemstilling er som følger:
Hvilke utfordringer står helsefagarbeidere overfor i arbeidslivet
og i utdanningssituasjonen?

av en vurdering av relevans for artikkelens
problemstilling (Thagaard, 2018). Faglitteraturen som er lagt til grunn er artikler
i vitenskapelige tidsskrifter, forskningsrapporter i regi av anerkjente forsknings
institusjoner eller bokkapitler som har vært
gjenstand for vitenskapelig vurdering. De

enkelte bidragene er av den grunn vurdert å
være både autentiske og troverdige.
Norge er et av landene i verden hvor
befolkningen har størst tillit til nasjonale
myndigheter og offentlige institusjoner
(OECD, 2019a). Det gjør at eksempelvis
NOU-rapporter og meldinger til Stortinget,

1

Kortformen omsorgstjenester benyttes om tjenester med utspring i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og
omsorgstjenesteloven, 2011). Det er i tråd med Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet presiser at omsorgstjenester ikke
er klart avgrenset, men ofte kjennetegnes av at de gis i private hjem eller som kort- eller langtidsopphold i institusjon, som sykehjem.
Omsorgstjenester avgrenses mot spesialisthelsetjenester (Helse- og omsorgsdepartementet, 2021a). Tilsvarende opererer Statistisk
sentralbyrå (2021) med egne nøkkeltall for omsorgstjenester, med en hovedoppdeling mellom hjemmetjenester og sykehjem.
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som inneholder mange faktaopplysninger,
sakens forhistorie og oversikt over aktuelle
lover og regelverk, er sentrale dokumenter i
en forskningssammenheng. Samtidig er det
viktig å understreke at offentlige dokumenter aldri er nøytrale. De er påvirket av den
politiske konteksten de er produsert i, og
av ideologiske og kulturelle antakelser som
ligger til grunn. Dokumentene er formet
av strukturen og aktivitetene i den enkelte
nasjonalstaten, og gjenspeiler av den grunn
statens interesser (Scott, 1990). Ved bruk
av denne type kildemateriale er det derfor spesielt viktig å utøve kildekritikk når
det vurderes hvor brukbar og relevant den
enkelte kilden er for å belyse problemstillingen (Østbye et al., 2013).
Demografiske utfordringer
Befolkningsframskrivinger viser en betydelig vekst i befolkningen over 80 år utover
2020-tallet. Det er en befolkningsgruppe
som i dag er storforbrukere av omsorgstjenester. Med en økende andel eldre, øker
også andelen personer med kronisk sykdom
og sammensatte diagnoser. Eksempelvis
ventes forekomsten av demens å øke betraktelig, og langt mer enn det man tidligere har antatt. Dette er en betydelig folke
helseutfordring. Det vil også innvirke på
oppgaver og utgifter til omsorgstjenesten.
Framtidens behov for omsorgstjenester kan
ikke løses med økt bemanning alene. Det
krever at måten oppgavene løses på må
endres, velferdsteknologi må brukes mer og
kompetansen må økes (Gjøra et al., 2020;
Gleditsch, 2020; Meld. St. 7 (2019–2020);
Meld. St. 14 (2020–2021); Syse et al., 2016).
Helsefagarbeidernes arbeidsfelt
Helsefagarbeidere er den største yrkesgruppen i omsorgstjenesten. Nærmere 70 prosent av alle helsefagarbeidere arbeider her.
Knappe 8 prosent jobber i spesialisthelse
tjenesten (Hjemås et al., 2019). Til sammenligning jobber 39 prosent av sykepleierne i omsorgstjenesten og 45 prosent i
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spesialisthelse
tjenesten (Skjøstad et al.,
2019b). A
 ndelen helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten er blitt redusert over l engre
tid, og er en tendens som går helt tilbake
til 1980-årene (Helse- og omsorgsdepartementet, 2021b; Skålholt & Høst, 2010). Det
skyldes blant annet en reduksjon av oppgaver som helsefagarbeidere tidligere har
utført i sykehus. I tillegg kan det synes som
det har skjedd en utilsiktet oppgaveforskyvning fra helsefagarbeidere til annet helse
personell. Det kan ha medført at sykepleiere og leger har brukt sin kompetanse på
oppgaver som helsefagarbeidere kunne ha
utført. I Nasjonal helse- og sykehusplan
argumenteres det av den grunn for at det
igjen er behov for flere helsefagarbeidere i
sykehus (Meld. St. 7 (2019–2020)).
Høst (2006) problematiserer at helsefagarbeidere ikke har egen jurisdiksjon, eller
eget arbeidsområde, som de kontrollerer
og dominerer. Av den grunn er de avhengig
av å gjøre det som den til enhver tid dominerende sykepleieprofesjonen tillater dem.
Ludvigsen og Danielsen (2014) har undersøkt oppgavefordeling mellom personellgrupper i omsorgstjenesten. Undersøkelsen
identifiserer konkrete oppgaver som overlapper mellom ulike personellgrupper, og
som blir fordelt svært forskjellig i undersøkelseskommunene. Undersøkelsen viser
at grensene mellom sykepleier- og helsefagarbeideroppgaver er tvetydige. Med stort
arbeidspress viser den at det kan finne sted
kjedereaksjoner i fordeling av oppgaver
mellom ulike yrkesgrupper; helsefagarbeidere tar over enkelte sykepleieroppgaver,
videre tar sykepleiere over enkelte oppgaver
for leger. Oppgaveforskyvningen er beskrevet som noe som bare skjer i praksis framfor å være et intendert og institusjonalisert
organisatorisk virkemiddel.
Ingelsrud og Falkum (2017) har sett
nærmere på helsefagarbeideres mulig
heter for utvikling og bruk av kunnskap og
ferdigheter i jobben. Undersøkelsen viser at
helse
fagarbeidere innehar mye kunnskap

og mange ferdigheter de ikke får brukt, og
flere ønsker seg større utfordringer i jobben.
Samtidig viser undersøkelsen at noen helse
fagarbeidere opplever at de ikke har tilstrekkelig kompetanse for å utføre jobben sin.
Dette kobles til lite ressurser og lav bemanning, som gjør at de kan settes til arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig opplæring og
veiledning. Undersøkelsen viser også at
bruk av kompetanse og type arbeidsoppgaver varierer mellom ulike arbeidssteder.
Helsefagarbeidere i hjemmetjenesten ut
fører i større grad medisinske oppgaver
enn i sykehjem. Dette forklares med organiseringen av arbeidet, ved at de i hjemme
tjenesten oftere jobber alene. Undersøkelsen
viser dessuten at helsefagarbeiderne opplever det som tilfeldig hvilke oppgaver de
tillates og pålegges å gjøre. Bakgrunnen er
at det varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass, fra kommune til kommune, mellom
ulike skift, og at det i tillegg varierer med
hvem som er ansvarlig på den enkelte vakten. Hvorvidt helsefagarbeidere opplever at
de får brukt sin kompetanse henger sammen
med stillingsandel. Deltidsansatte opplever
sjeldnere enn heltidsansatte at deres kompetanse blir verdsatt, likeledes at arbeidsgiver
legger til rette for faglig utvikling.
Fra eldreomsorg til ansvar for et ø
 kende
antall alvorlig syke pasienter med
komplekse helsetilstander
Omsorgstjenesten har utviklet seg fra å
omfatte eldreomsorg til å omfatte ansvaret
for alle grupper med behov for langtidsomsorg (Meld. St. 29 (2012–2013)). Målt i
antall avtalte årsverk har omsorgstjenesten
vært i kontinuerlig vekst, fra vel 20 000
årsverk i 1971 til om lag 146 000 årsverk i
2020 (Meld. St. 29 (2012–2013); SSB, 2021).
Veksttakten har økt de siste 30 årene etter
at en rekke reformer har bidratt til å over
føre ansvaret for langtidsomsorg i institusjon fra spesialisthelsetjenesten til omsorgstjenesten. Det er ansvaret for personer med
utviklingshemming, personer med funk-

sjonsnedsettelser, personer med rusavhengighet, personer med psykiske lidelser og
andre som har behov for omsorg over lengre tid (Helsedirektoratet, 2012; St.meld.nr.
25 (2005–2006); St.meld. nr. 67 (1986–87);
St.prp. nr. 63 (1997–1998)). Med utgangspunkt i at ingen under 67 år skal måtte motta langtids omsorgstjenester i institusjon,
har det vært en kraftig økning i utbyggingen av omsorgsboliger og omsorgstjenester
(Gautun & Grødem, 2015; Helsedirektoratet, 2018; SSB, 2021).
Samtidig med overføringen av ansvaret
for langtidsomsorgen har det vært en politisk målsetting å overføre flere oppgaver
til kommunene. Samhandlingsreformen,
som ble innført 1. januar 2012, forsterket
dette presset (St.meld. nr. 47 (2008–2009)).
Med samhandlingsreformen ble kommunene pålagt ansvaret for utskrivningsklare
pasienter. Det er pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus med behov for et
kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud etter utskrivning (Forskrift om kommunal betaling, utskrivningsklare pasienter, 2011)). Det har bidratt til at Norge er
et av de vestlige landene med kortest gjennomsnittlig liggetid på sykehus (Gautun,
2020; Helsedirektoratet, 2019a; OECD,
2019b). Omsorgstjenesten har dermed fått
ansvaret for et økende antall alvorlig syke
pasienter med komplekse helsetilstander
(Gautun, 2020). Omsorgstjenesten har av
den grunn økt tjenestetilbudet av forsterkede korttids sykehjemsavdelinger. Disse
tar imot og utfører avansert behandling
av alvorlig syke pasienter, sluser pasienter
videre til andre sykehjemsavdelinger, andre
institusjonstilbud eller hjem. I tillegg er det,
i likhet med de andre nordiske 
landene,
bygd ut omfattende hjemmetjenester som
skal yte både langtidsomsorg og ta seg av
de utskrivningsklare pasientene (Gautun,
2020; Slavina m.fl., 2018).
I omsorgstjenesten er hjemmetjenestene,
i form av helsetjenester i hjemmet, den
klart største enkelttjenesten. I 2020 var det
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165 644 brukere av denne tjenestetypen.
Det er en tjenestetype der det skal ytes langtidsomsorg, og pasienter som skrives ut
av sykehus skal følges opp (Gautun, 2020;
Helsedirektoratet, 2019b; Slavina m.fl.,

2018: SSB, 2021). Andelen tjenestemottakere av omsorgstjenester øker med alderen.
I 2018 var nærmere 50 prosent i aldersgruppen 80–89 år mottakere av slike tjenester,
og nærmere 90 prosent blant dem på 90 år
og eldre. Helsetjenester i hjemmet er den
tjenestetypen som har flest unike mottakere.
Det er i aldersgruppen 80–89 år vi finner
flest antall tjenestemottakere. Det er mottakere i aldersgruppen 90 år og eldre som har
klart størst bistandsbehov. Blant mottakere
av langtidsopphold i institusjon i 2018 var
om lag 75 prosent 80 år eller eldre. Av disse
mottakerne hadde 85 prosent omfattende
hjelpebehov. Langtidsopphold i institusjon
er følgelig langt på vei en tjenestetype for de
eldste eldre med omfattende bistandsbehov
(Helsedirektoratet, 2019b).
Allerede ved innføringen av samhandlingsreformen i 2012 ble det påpekt
behov for kompetanseheving for ansatte
i omsorgstjenesten. De måtte i større grad
være i stand til å gi faglig forsvarlig hjelp
til et økende antall alvorlig syke pasienter,
som en følge av overføring av ansvaret for
utskrivningsklare pasienter (Gautun, 2020;
St. Meld. nr. 47 (2008–2009)). Gautun
(2020) har sammenfattet forskning og statistikk om bemanning og kompetanse i
sykehjem og hjemmetjenesten. Sammenfatningen viser at det foreligger betydelig
dokumentasjon på at kommunene ikke
har fått tilført tilstrekkelige ressurser for å
møte de økte kravene som fulgte samhandlingsreformen. Det vises blant annet til en
undersøkelse utført av Riksrevisjon i 2016,
om ressursutnyttelse og kvalitet i helse
tjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Riksrevisjonen konkluderte
med at reformens mål om å styrke kapasiteten i omsorgstjenesten ikke var oppnådd
(Gautun, 2020; Riks
revisjonen, 2016).
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Senere undersøkelser viser det samme bildet
etter 2016 (Gautun, 2020; Kristiansen m.fl.,
2019; Theie et al., 2018).
Kompetanseløft 2025 er regjeringens
plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenesten for perioden
2021–2025. Planen bygger videre på Kompetanseløft 2020 og Kompetanseløft 2015.
Det viser at det er lang tradisjon for handlingsplaner for rekruttering og kompetanse
heving i helse- og omsorgstjenestene. Mangel
på kompetanse er en av hovedutfordringene
Kompetanseløft 2025 tar utgangspunkt i. Et
av tiltakene i planen er rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunene.
Et annet tiltak er Demensomsorgens ABC,
som også inngår i Demensplan 2025 (Helseog omsorgsdepartementet, 2021b).
Framskrevet mangel på helsepersonell
og rekrutteringsproblemer
Det har vært påpekt i flere år at den k
 raftige
veksten i antall eldre over 80 år vil føre
til betydelig mangel på helsepersonell i
omsorgstjenesten (f.eks. St.meld. nr. 25
(2005–2006); Helsedirektoratet, 2020).
Framskrivinger av helsepersonell fram mot
2035 viser et betydelig underskudd på sykepleiere og helsefagarbeidere, på henholdsvis
28 000 sykepleierårsverk og 18 000 helsefagarbeiderårsverk. Det forventes at den
klart sterkeste etterspørselen vil komme i
omsorgs
tjenesten. Ifølge framskrivingene
vil det være behov for om lag 65 000 flere
årsverk fram mot 2035. Det er en økning
på 46 prosent fra 2017 (Helsedirektoratet,
2020; H
 jemås et al., 2019). Regionale framskrivinger for etter
spørsel etter omsorgstjenester i perioden fra 2017 til 2035 viser
betydelige geografiske forskjeller. Ahus-
området har den største økningen med 62
prosent, 
Telemark den laveste økningen
med 40 p
 rosent ( Leknes et al., 2019). NAVs
årlige bedriftsundersøkelse viser at det
allerede i dag er betydelige rekrutteringsproblemer for enkelte yrker. Med en mangel
på 5350 sykepleiere er dette det enkeltyrket

det er størst mangel på – uansett næring.
Tilsvarende tall for helsefagarbeidere er

1900. Det plasserer helsefagarbeideryrket
som nummer fire på samme liste (NAV,
2021; NOU 2018:2). Mangelen på sykepleiere er stor i omsorgstjenesten, både i hjemme
tjenesten og i sykehjem. D
 ette går ut over
kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet
for de ansatte. Fordi få nyutdannede sykepleiere ønsker å arbeide i hjemmesykepleien
og på sykehjem, begynner et fåtall på disse
arbeidsstedene. I en spørreundersøkelse
blant 4945 syke
pleiere vurderte dessuten
halvparten å slutte, fordi tidspresset opp
leves som for stort (Gautun et al., 2016).
Det er pekt på flere forklaringer til rekrutteringsproblemene i omsorgstjenesten. Et
sentralt anliggende er at sykepleiere primært ikke ønsker å jobbe i hjemmetjenesten
eller på sykehjem, men heller foretrekker
spesialisthelsetjenesten. Den årlige avgangs
undersøkelsen blant nyutdannede sykepleiere viser at kun 21 prosent ønsker å jobbe på
sykehjem eller i hjemmesykepleien (Norsk
Sykepleierforbunds studentorganisasjon, 2018).
For helsefagarbeidere stiller dette seg annerledes. Som vist arbeider kun åtte prosent av
helsefagarbeiderne i spesialisthelsetjenesten.
I perioden 2008–2016 gikk antallet helse
fagarbeidere ned med rundt 3000 personer.
Samtidig økte k
ommunens arbeidsstokk
med tilnærmet tilsvarende antall. En mulig
årsak som løftes fram er at det kan være en
intendert nedskalering av arbeidsoppgaver
utført av helsefagarbeidere (Beyrer et al.,
2019). Nyrekruttering av helsefagarbeidere
til spesialisthelsetjenesten kan derfor synes
lite realistisk. Helsefagarbeideres arbeidssted er derfor primært i omsorgstjenesten.
Nasjonal helse- og sykehusplan viser imidlertid at både Sykehuset Østfold HF og
Stavanger universitetssykehus HF har egne
prosjekter for å utdanne og rekruttere flere
helsefag
arbeidere. Arbeidet med å øke
antall lærlinger i helsearbeiderfaget skal av
den grunn prioriteres i planperioden (Meld.
St. 7 (2019–2020)).

Omsorgstjenesten er næringen med flest
sysselsatte innvandrere, med en andel på
19 prosent. Deler av helsesektoren er blitt
avhengig av tilgang til utenlandsk arbeidskraft. Gruppene helsefagarbeidere, leger og
sykepleiere skiller seg ut ved ha stor tilgang
til personer som både er født og utdannet i
utlandet. I tillegg skiller gruppene helsefagarbeidere og sykepleiere seg ut ved at mange
innvandrere har utdanning fra Norge. For
helsefagarbeidere utgjorde innvandrere hele
33 prosent av den samlede bruttotilgangen i
2017 (Hjemås et al., 2019). Det norske helsevesenet ville stått overfor betydelig større
rekrutteringsproblemer om det ikke var for
tilgangen til utenlandsk arbeidskraft. Innvandrere med utdanning som helsepersonell
vil være viktig i årene framover også, for å
dekke mangelen på helsepersonell (NOU
2018: 2).
Fastlåst deltidsregime
Stillingsstørrelsene er lave i omsorgs
tjenesten. I perioden fra 2002 til 2016 var
andelen heltidsansatte på om lag 23–24
prosent, de neste to årene på 26 prosent
(Moland & Bråthen, 2019). Heltid som

norm har over lengre tid vært et uttalt mål,
både fra regjeringen, fra partene i arbeids
livet og fra mange kommuner (Kommunalog m
 oderniseringsdepartementet [KMD],
2016; KS, u.å.; Meld. St. 29 (2010–2011);
Moland & Bråthen, 2019). Blant annet

skulle utviklingsprogrammet Sammen om
en bedre kommune, som er en samarbeids
avtale mellom KMD og fra partene i
arbeidslivet, bidra til å sette heltidskultur på
dagsorden (KMD, 2016). Heltidserklæringen, som er et partssamarbeid mellom KS,
Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og
Delta, skulle bidra til det samme. Erklæringen ble for øvrig signert første gang i 2013,
deretter fornyet i 2015 og 2018 (KS, u.å.).
Alle partene er enige om å etablere en heltidskultur. Det til tross, er det altså mer eller
mindre status quo i sektoren.
Utbredelsen av deltidsansettelser er
25

betydelig større blant helsefagarbeidere enn
sykepleiere. Hele to av tre helsefagarbeidere
arbeider deltid (Beyrer et al., 2019), mens
én av tre sykepleiere gjør det (Skjøstad et
al., 2019). Andelen med deltidsarbeid er
på nærmere 80 prosent blant nyutdannede
helsefagarbeidere i 19-årsalderen. Det står i
sterk kontrast til at utsiktene til fast heltidsjobb er viktig for unge i etableringsfasen.
Mange tar derfor omvalg til studieforberedende eller forlater yrket (Beyrer et al.,
2019).
Den omfattende utbredelsen av deltidsarbeid blant sykepleiere og helsefagarbeidere fører til mangel på kvalifisert
arbeidskraft (NOU 2020: 2). Samtidig skal
det tillegges at andelen helsepersonell uten
helsefaglig utdanning er nær 30 prosent i
omsorgstjenesten (SSB, 2021). Det innebærer at helsepersonell uten helsefaglig
utdanning, gjerne forstått som ukvalifisert
arbeidskraft, utgjør et uvurderlig tilskudd i
omsorgstjenesten.
Vabø med flere (2019) har analysert
data fra to nordiske undersøkelser fra 2005
(NORDCARE I) og 2015 (NORDCARE II)
blant helsefagarbeidere i eldreomsorgen.
Sammenligninger av undersøkelsene viser
at mønsteret med mange deltidsstillinger
har holdt seg stabilt i gjeldende tidsrom, til
tross for bred enighet om å redusere bruken
av deltid. Det fastlåste deltidsregimet forklares med endringer i turnusen som skriver
seg 30 år tilbake i tid, og som bidro til at
sektoren ble strukturelt avhengig av mange
små stillinger i tillegg til faste hele stillinger.
Mange av helsefagarbeidere, spesielt blant
de yngste deltakerne i undersøkelsene, ga
uttrykk for at de ønsket seg heltidsstillinger.
Forskerne mener at tiden er inne for å legge
en ny grunnturnus som legger til rette for
heltidskultur. De tillegger at dersom man
skal oppfordre yngre mennesker til å velge
en utdanning rettet mot helse- og omsorgssektoren, er det maktpåliggende at det samtidig legges til rette for at de får jobber det
er mulig å leve av.
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Store lekkasjer i utdanningen av helsefagarbeidere
Liedutvalget (NOU 2018: 15; NOU 2019: 25)
presiserer at formålet med de yrkesfag
lige utdanningsprogrammene er at elever
og lærlinger skal oppnå yrkeskompetanse.
Utvalget omtaler det som en svakhet når
en for stor andel går over fra yrkesfaglige
utdanningsprogram til studieforberedende.
Blant elever som startet på yrkesfaglige
utdanningsprogram i 2013 oppnådde en
av fire studiekompetanse som sin første
kompetanse innen fem år (Bratholmen et
al., 2019). Det er i samsvar med kompetanseoppnåelsen for elever som begynte
på tilsvarende utdanningsprogram i årene
1994–2009 (Markussen, 2016). På helse- og
oppvekstfag er det mer vanlig å oppnå studiekompetanse enn yrkeskompetanse innen
fem år (Bratholmen et. al, 2019). Det gjelder også for helsearbeiderfaget. Det er for
øvrig en tendens som går helt tilbake til
1980-tallet blant fagets forløpere (Høst,
2004). Antallet som fullfører utdanningen
som helsefag
arbeider ble betydelig redusert med innføringen av Kunnskapsløftet i
2006, sammenlignet med hvor mange som
ble hjelpepleiere og omsorgsarbeidere før
denne endringen (Meld. St. 20 (2012–13);
Roksvaag & Texmon, 2012).
Skålholt med flere (2013) har undersøkt
bakgrunnen for hvorfor så mange elever i
helsefagarbeiderutdanningen velger påbygging til studiespesialisering framfor å ta
fagbrev og jobbe som helsefagarbeidere.
Elevene begrunner i liten grad valget med
misnøye med utdanningen. Tvert imot opplever mange av elevene at utdanningen er
en god forberedelse til høyere utdanning,
spesielt til sykepleierutdanning. Begrunnelser som går igjen er ønsket om å utsette
utdanningsvalget, påbygg holder karrieremulighetene åpne, det har vært planen hele
tiden og at det er vanskelig å få jobb som
helsefagarbeider. De har også undersøkt
bakgrunnen for at nær halvparten av lærlingene ønsker å ta påbygg etter fagprøven.

Til tross for at lærlingene stort sett hadde
opplevd læretiden som faglig god og nyttig, og trivdes med det faglige innholdet og
i arbeidsmiljøet, var mange frustrerte over
at de ikke fikk jobb eller store nok stillinger etter læretiden. Den viktigste årsaken
til at elever som er ferdige med Vg2 helsefagarbeider og de som er ferdige med læretiden velger påbygg, er at de underveis har
fått kjennskap til mangelfulle karriere
muligheter. Det gjelder hvilke arbeidsoppgaver de opplever at helsefagarbeidere har,
hvilke arbeidsplasser de opplever at de kan
få jobb på som helsefagarbeidere og mang
lende muligheter til å få store nok stillinger
som helsefagarbeidere. Ifølge studien er det
viktigste tiltaket for å øke andelen som går
i lære å tilby store nok stillinger til nyutdannede med fagbrev. Det omhandler med
andre ord ikke forhold i utdanningen, men
utfordringer i arbeidsfeltet. Det viser at en
velfungerende helsefagarbeiderutdanning er
avhengig av strukturer i arbeidslivet utdanningen kvalifiserer til.
De aller fleste som er yrkesfaglærere på
Vg2 helsearbeiderfaget har bakgrunn som
sykepleiere. De underviser dermed i et fag
man kan si ikke er deres. Samtidig er det
liten tvil blant elever og lærere om at sykepleiernes fagområde dekker hele helsefagarbeidernes fagfelt. Et sentralt poeng her
er at flinke yrkesfaglærere med sykepleier
bakgrunn, om de vil det eller ikke, blir
sykepleierforbilder som elevene identifiserer seg med. Uten å kunne peke på noen
direkte årsakssammenheng, gir det grunn
til å spørre om det bidrar til at elevene selv
ønsker å utdanne seg til sykepleiere framfor
å bli helsefagarbeidere (Skålholt et al., 2013;
Meld. St. 20 (2012–13)). Svendsen (2019)
trekker fram at mange videregående skoler
krever sykepleierutdanning for å undervise
i helsearbeiderfaget. Johansen (2020) påpeker at yrkesfaglærerne vil kunne bidra til å
gjøre motkreftene til bortvalg sterkere, ved
å forberede elevene på møtet med praksis, tydeliggjøre deres karrieremuligheter,

selv være oppdatert på yrkesutøvelsen som
helsefagarbeider og være sammen med elevene ute i praksis.
Høst et al. (2014) har sammenlignet lærlingordningen i kommunal sektor
med privat sektor. De har sett nærmere
på utford
ringer for kommunesektoren i
arbeidet med fagopplæring med vekt på
de kommunale fagene helsefagarbeider og
barne- og ungdomsarbeider. Et hovedfunn
er at lærlingordningen oppfattes og arter
seg helt annerledes i kommunal sektor enn
i privat sektor. Blant annet skiller stillingsstrukturen i kommunal omsorgssektor seg
fra eksempelvis industri og håndverk, med
sterk grad av deltid og midlertidighet. I tillegg beskytter lov- og avtaleverket et tradisjonelt rekrutteringsmønster, som hindrer
integrering av lærlinger og nyutdannede
fagarbeidere. Det kommer til uttrykk ved
at hovedregelen er at lærlingene ikke tilbys
jobb i etterkant, i alle fall ikke annet enn i
mindre deltidsstillinger. Nyen et al. (2015)
påpeker også at læreplasser i kommunal
sektor i helsefagarbeiderfaget ikke er koblet
til rekruttering. I stedet stiller de som har
fullført læretiden i helsefagarbeiderfaget
vanligvis langt bak i køen når det utlyses
ledige stillinger av en viss størrelse. Bak et
betydelig antall helsepersonell uten helsefaglig utdanning, som allerede er ansatt i
små og midlertidige stillinger, og som etter
lov og avtaleverket har fortrinnsrett når det
blir utlyst ledige stillinger.
Kompetansebehovsutvalget (NOU 2020:2)
framhever at det i arbeidsmarkedet er
vedvarende strukturelle mangler innenfor
yrker som er viktige for å ivareta befolk
ningen, som helsefagarbeidere. Utvalget
peker på et sammensatt bilde som forklaring
av årsakene til manglene. Det er svak rekruttering, for høyt frafall fra utdanningen og
at mange tar omvalg til studieforberedende.
De peker også på at for få læreplasser og et
svært høyt omfang av deltidsarbeid bidrar
til mangelen. I tillegg trekker utvalget fram
tidlig avgang fra yrket, som kan skyldes
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fysiske og psykiske belastninger i yrket.
Dessuten at hele 75 prosent av helsefag
arbeidere, mot 40 prosent av sykepleierne,
arbeider deltid (under 100 prosent stilling).
I tillegg har helsefagarbeidere i deltidsstillinger en større andel små stillinger sammenlignet med sykepleiere. Til sist er andelen i
små stillinger størst blant helsefagarbeidere
under 40 år.

løse noen av problemene med praksiskandidatordningen. Det samlede kravet til praksistid og opplæring skal ta utgangspunkt i
lengden på lærefaget: To år i skole og to år i
bedrift. Det er en betydelig avkortning sammenlignet med praksiskandidatordningen,
med bakgrunn i realkompetansevurdering
av kandidatene. I 2019–2020 oppnådde 43
personer fagbrev på denne måten (udir.).

Praksiskandidatordning for voksne
Selv om de fleste kommuner ikke ansetter
helsepersonell uten helsefaglig utdanning i
faste stillinger, er det fremdeles mange som
rekrutteres, gjerne i mindre, midlertidige
stillinger og gradvis økte stillingsprosenter.
Helsepersonell uten helsefaglig utdanning
som er eldre enn 21 år kan ta fagbrev ved
å gå opp til fagprøve som praksiskandidat.
Praksiskandidatordningen er en ordning for
voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis i faget (Utdanningsdirektoratet, 2020). Det er flest praksiskandidater
innenfor helse- og oppvekstfag (Bratsberg
et al., 2017). I skoleåret 2016/2017 utgjorde
de en andel på 38 prosent (NOU 2018: 15).
I helsearbeiderfaget utgjorde de hele 2009 av
4554 oppnådde fagbrev i 2020–21 (Utdanningsdirektoratet, u.å.). Det er utfordringer knyttet til praksiskandidatordningen
for voksne, spesielt innenfor helse- og omsorg, fordi det er svært vanskelig for praksiskandidatene å oppfylle praksiskandidat
ordningens krav til fem års praksis. Det
skyldes at helsepersonell uten helsefaglig
utdanning som regel må nøye seg med små
og midlertidige stillinger (Høst, 2010; Høst
et al., 2014). Liedutvalget påpeker at helsefagarbeiderutdanningen aldri har befestet
seg som en ungdomsutdanning: Gjennomsnittsalderen for nyutdannede helsefag
arbeidere er hele 34 år. Faglig råd for helseog oppvekstfag anbefaler derfor å etablere
bærekraftige tilbud for voksne som ikke
har formell utdanning i helse- og oppvekst
sektoren (NOU 2018: 15). I 2018 ble ordningen Fagbrev på jobb innført med siktemål å

Studieforberedende utdanningsløp i
helse- og oppvekstfag?
Johansen (2021) påpeker et paradoks blant
yrkesfaglærere på helsefagarbeiderutdanningen: Skal de utdanne elevene til fagarbeid eller videre studier? Liedutvalget
argumenterer for at det bør vurderes om
videregående opplæring skal ha to ulike
utdanningsløp til helsefaglige utdanninger.
Det ene løpet er en videreføring av dagens
fagarbeiderutdanning innenfor helse- og
oppvekstfag, som er et utdanningsprogram
i det yrkesfaglige løpet. Det andre som et
tilbud på det studieforberedende løpet, som
forberedelse til høyere utdannelse. Forslaget
har bakgrunn i økende behov for arbeidskraft innenfor helse- og velferdssektoren,
både på fagarbeidernivå og på høyere utdanningsnivå. Dessuten tar en stor andel av
elevene på disse utdanningene påbygging
til generell studiekompetanse, til tross for
at videregående opplæring i helsefag er et
yrkesfaglig utdanningsløp (NOU 2019: 25).
Et studieforberedende helsefaglig utdanningsløp kan være et godt alternativ til
dagens tilbud om påbygging til studiekompetanse av flere grunner. Over halvparten av
elevene på påbygging til generell studiekompetanse hadde i skoleåret 2017/2018 karakteren 1 eller 2 i matematikk. Over tretti prosent av elevene hadde tilsvarende resultat i
norsk. Dessuten er det innført karakterkrav
på sykepleierutdanningen fra studieåret
2019/2020, nettopp i norsk og matematikk.
Opptakskravet er minimum karakteren 3,
i både norsk og matematikk (Forskrift om
opptak til høgare utdanning, 2017). Til sist,
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forsøk med opptak til sykepleierutdanningen via y-veien på grunnlag av fagbrev som
fagarbeidere, er ikke anbefalt videreført.
Begrunnelsen er at studentene har lavere
karakterer og høyere andel stryk enn studenter på ordinært opptak (NOU 2019: 25).
Det er grunn til å spørre om et studieforberedende utdanningsløp ville ført til bedre
karakterer, til flere eller færre helsefagarbeidere eller til å rekruttere flere til sykepleier
studiet. Det er allerede god tilstrømning til
sykepleierstudiet. Det taler for at det ikke er
nødvendig å lage tilpassede utdanningsløp
for framtidige sykepleierstudenter. Dette
forslaget ble heller ikke videreført fra Lied
utvalget til Fullføringsmeldingen (Meld St.
21 (2020–2021)).
Oppsummering
Av denne artikkelen framgår det at befolkningsframskrivinger viser en betydelig vekst
i befolkningen over 80 år, en befolkningsgruppe som i dag er storforbrukere av omsorgstjenester.
Helsefagarbeidere er den største yrkesgruppen på dette tjenesteområdet. Helsefagarbeidere har ikke egen jurisdiksjon.
Helsefagarbeidere er av den grunn prisgitt
den dominerende sykepleierprofesjonen,
og utsatt for oppgaveforskyvninger og tilfeldigheter når det gjelder hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre. Overføring av
ansvaret for langtidsomsorgen og utskrivningsklare pasienter har medført ansvar
for et økende antall alvorlig syke pasienter
med komplekse helsetilstander. Behovet
for kompetanseheving ble påpekt allerede
ved innføringen av samhandlingsreformen,
uten at det er tilført tilstrekkelige ressurser
for å møte de økte kravene som fulgte.
Framskrivinger av helsepersonell viser
et betydelig underskudd på sykepleiere og
helsefagarbeidere, og etterspørselen vil bli
klart størst i omsorgstjenesten. Framskrivingene viser betydelige regionale forskjeller. Sykepleiere ønsker ikke primært å jobbe
i omsorgstjenesten. For helsefagarbeidere

er dette langt på vei det eneste alternative
arbeidsfeltet. Allerede i dag er det betydelige rekrutteringsproblemer av sykepleiere,
i noe mindre grad av helsefagarbeidere.
Omsorgstjenesten er næringen med flest
sysselsatte innvandrere. Hele én av tre ny
rekrutterte helsefagarbeidere er innvandrer.
Andelen deltidsansatte er høy, og betydelig
høyere blant helsefagarbeidere enn sykepleiere. Hele to av tre helsefagarbeidere arbeider deltid, og nærmere 80 prosent av de
nyutdannede. Andelen helsepersonell uten
helsefaglig utdanning er nær 30 prosent i
omsorgstjenesten.
Helsefagarbeidere har ikke egen jurisdiksjon. Grensene mellom helsefagarbeiderog sykepleieroppgaver er derfor tvetydige.
Det kan resultere i oppgaveforskyvning,
helsefagarbeidere kan settes til oppgaver
der de ikke har tilstrekkelig kompetanse,
og fordeling av arbeidsoppgaver kan opp
leves som tilfeldig. Det er store lekkasjer i
utdanningen av helsefagarbeidere. På helseog oppvekstfag er det mer vanlig å oppnå
studiekompetanse enn yrkeskompetanse.
En sentral årsaksforklaring er mangelfulle
karrieremuligheter. Det er vanskelig å få
jobb som helsefagarbeider eller få stor nok
stilling etter læretiden. Det skyldes blant
annet at læreplasser i helsearbeiderfaget i
liten grad knyttes til rekruttering. Ved jobbsøking skyves nyutdannede bak i køen av
helsepersonell uten helsefaglig utdanning
grunnet ansiennitetsprinsippet. Helsefagarbeidere uten helsefaglig utdanning kan
ta fagbrev som helsefagarbeidere gjennom
praksiskandidatordningen. Kravet om fem
års praksis er imidlertid svært vanskelig
å oppfylle grunnet den utbredte deltidskulturen. Et alternativ er den forholdsvis
nye ordningen med Fagbrev på jobb, med
avkortning av praksiskravet. Helsefagarbeiderutdanningen utdanner elever i stor grad
til videre studier. Liedutvalget forela av den
grunn et forslag om to ulike utdanningsløp
til helsefaglige utdanninger, uten at det ble
videreført i Fullføringsmeldingen.
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Monstermaskinen
NPM
Å tenke holistisk – eller helhetlig – kan sees på som
en motsetning til å bryte ned i mindre og mindre biter.
Når alle bitene er bittesmå, blir det vanskelig å se
hvordan de henger sammen. Delene mister noe av sin
mening fordi de blir dekontekstualisert. De sees isolert
uten sammenheng med resten.

Det er nettopp det styringssystemet i staten
gjør, bryter ned i mindre og mindre deler.
New Public Management (NPM), eller ny
offentlig styring, er inspirert av kapital
ismen i privat sektor der ansvaret deles opp
og fragmenteres. Teorien som ligger bak
dette styringsparadigmet, er at individet
er egoistisk. Prinsipalen (staten) må derfor
kontrollere agenten, eller de underliggende
organisasjonene og arbeidstakerne, fordi
prinsipalen ikke kan ha tillit til at agentene
gjør som forutsatt. Som en konsekvens brukes enorme ressurser på å inngå kontrakter
og kontrollere at underliggende organisasjoner og arbeidstakere gjør det de har fått
beskjed om. Dette skaper enormt b
 yråkrati,
såkalte tidstyver. Den massive kontrollen gir lite rom for initiativ, kreativitet og
nyskaping. Mangelen på frihet og mulighet
for å utøve profesjonsskjønn skaper mis
trivsel hos de ansatte.
Målsettingen med å innføre NPM var
imidlertid edel. Staten skulle gjøres om til
en oljesmurt maskin uten knirk og feil. I
virkeligheten har den blitt til en stiv, usmurt
maskin som aldri reagerer på omgivelsene
sine fordi den er så sterkt styrt og standardisert. Den bare fortsetter å overkjøre,
mens utmattede arbeidstakere og unge som
ikke finner sin plass i skolesystemet ligger
psykisk utmattede i veikanten. Maskinen
kjører videre, og alle inne i maskineriet

gjør sitt beste for at den skal kunne klare å
bevege seg framover. De bruker blod, svette
og tårer for å holde maskineriet i gang. For
hva vil skje hvis maskinen plutselig knirker
og faller fra hverandre?

Målsettingen med å innføre

Undergraver fagfolkene
Denne monstermaskinen ble født i Stor
britannia på 80-tallet. Thatcher og Reagan
startet det. Tony Blair og Jens Stoltenberg
videreførte initiativet. De største partiene i
Norge innførte NPM med stor entusiasme.
NPM som styringsform har bredt om
seg i alle sektorer i samfunnet. Styringen
er designet til å overkjøre fagekspertise og
skjønnsutøvelse. Systemet setter forenklede,
standardiserte krav som skaper dårlige
resultater istedenfor å stole på fagpersoners
helhetsvurdering. Det siste påfunnet er å
innføre Key Performance Indicators i verne
pleien. Det er en sikker måte å undergrave
skjønnet til ansatte profesjonsarbeidere på.
Standarder og KPI bidrar til å forenkle
verden – for mye. Med standarder blir det
vanskeligere å se enkelttilfeller i kontekst.
Arbeidstakere kan settes i situasjoner der de
ikke får gjort det de mener er best. De må gi
opp, og følge en enkel prosedyre, diktert av
standarder som kan være skadelig for pasienten.
Den massive kontrollen av at ansatte
gjør som bestemt, etter standarder som
«best practice», fører til mye unødvendig
tidsbruk og administrasjon. Kontrollen i seg
selv skaper en hel del «bullshit»-jobber som
bare går ut på å følge opp at andre lenger
ned i hierarkiet gjør og dokumenterer det
de er bedt om, såkalt styring. Konsekvensen blir at de som jobber med mennesker
får mindre og mindre tid til å jobbe med det
de synes er meningsfullt, nettopp å hjelpe
andre mennesker. Dette skaper enorm frustrasjon og sykefravær. Det er ikke bra for
den psykiske helsa. Mennesker er flokkdyr.
De ønsker å hjelpe. De er ikke bare egoistiske slik NPM-teorien forutsetter.

NPM var imidlertid edel. Staten
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skulle gjøres om til en oljesmurt

Kvantitet trumfer kvalitet

maskin uten knirk og feil.

En annen konsekvens av NPM er et blindt
fokus på produksjon. Kvantitet blir vikti-

gere enn kvalitet. Vi teller timer, artikler,
studenter og holder oversikt over hvem
som produserer nok og hva risikoen er for
at vi ikke skulle produsere nok. Ettersom
fristene ofte er korte og vi skal ha alt til
lavest m
 ulig pris, blir ofte kvaliteten der
etter. Det er et s ystem som produserer s tore
kvanta 
produkter og tjenester av dårlig
kvalitet (til tross for stadig økende antall
av kvalitetssikringsrutiner, sertifiseringer
og akkrediteringer, ubrukelige datapunkter og metadata). Markedsføringen prøver
å overbevise oss om at dette bidrar til forbedringer.
NPM individualiserer og fragmenterer
ansvar og gjør det tilnærmet umulig å se
problemstillinger helthetlig. Systemet s etter
folk opp mot hverandre. Alle sitter med
ansvaret for hver sin lille bit av puslespillet,
og slåss med nebb og klør mot andre som
jobber for å nå sine mål. Ofte skaper dette
målkonflikter og dårlige resultater. Den
administrative byrden skyves nedover, og
jobbsikkerheten svekkes. Ledere og administrativt personale får høy lønn og har den
reelle makta, mens fagpersoner blir til en
slags samlebåndsarbeidere som verken har
status eller makt lenger. De må dokumentere hva de har gjort heller enn å gjøre selve
arbeidet. Uproduktivt papirarbeid er sam
tidig ofte ikke det ansatte motiveres av, det
de startet i jobben for.
Den farligste utviklingen er at universitetene også styres i retning av produksjonsfabrikker, ledet av administrativt personale.
Ikke av fagpersoner. Hva forskerne skal
forske på og hvilke resultater som er forventet, er styrt gjennom en snever forskningsfinansiering. Tiden er knapp, og ansatte
får ikke tid til å tenke selvstendig. Da er
det spørsmål om dette fortsatt kan kalles
forskning. Taylorismen, som var forløperen
til automatisering av fabrikkproduksjonen,
har kommet tilbake – bare i en noe annen
drakt, som en ulv i fåreklær og har invadert
selve akademia, høyborgen for selvstendig
tenkning.

Tiden er knapp, og ansatte får
ikke tid til å tenke selvstendig.
Da er det spørsmål om dette
fortsatt kan kalles forskning.
Ikke rom for fellesskapsløsninger
NPM bidrar heller ikke til økt bærekraft
eller til at vi får løst klimakrisen. Styringssystemet gir ikke rom for å se fellesskapsløsninger. Du kan ikke verdsette parker ut
fra stykkprisfinansiering. Det blir for dyrt
å bygge parker og møteplasser ut fra et slikt
regnestykke. Perspektivet i NPM er for snevert til å ta hensyn til folkehelsegevinstene
ved grønne lunger i byen. Fellesverdier som
billige svømmehaller, gratis fritidsaktiviteter for barn og biblioteker får dårligere kår i
dette systemet hvor alt individualiseres.
NPM er bygget opp etter mal av det
kapitalistiske systemet i privat sektor. Kapitalismen fører til det motsatte av fri konkurranse, beskrevet av Adam Smith, der den
usynlige hånden regulerer gjennom pris
mekanismen. I et kapitalistisk system monopoliseres markedsplassen. Penger og makt
konsentreres på få hender, som beskrevet av
Thomas Piketty i hans bok Kapitalen i det
21. århundret.
Med NPM teknokratiseres alt. Det
fører til et post-politisk samfunn der politikerne og innbyggerne får mindre og mindre å si. Beslutninger er allerede tatt gjennom k
 ontrakter som er inngått med private
bedrifter, før politiske beslutninger tas. Da
blir det avtalerettslig ulovlig å endre beslutningene. Dette er tilfellet både i byutvikling
og i offentlige innkjøp.
NPM er bygget rundt kontrakter, og
dermed trengs mye administrativ kunnskap
og mye tid for å delta. De som vil være med
må kunne lese og forstå juridiske dokumenter, skrive søknader, dokumentere og
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rapportere. Det utelukker mange, spesielt
mindre aktører. For å ha den nødvendige
typen administrativ kunnskap kreves størrelse. Risikoen og kostnaden ved å delta
blir dermed for stor for små bedrifter. Det
bidrar igjen til den kapitalistiske og monopoliserende logikken der ressursene hoper
seg opp hos de store, og konkurransen
på markedsplassen forvitrer. Dette kan
vi se blant annet i offentlige innkjøp der
offentlige organisasjoner primært inngår
kontrakter med få og store virksomheter.
Byutviklingen bestemmes av noen få store
utbyggere. For interessegrupper og enkeltpersoner å faktisk gjøre all jobben som er
en forutsetning for å påvirke utviklingen,
kreves enormt med kunnskap og ressurser,
noe som i praksis ikke er mulig.

Skaper flere klienter
Mye tyder på at staten nå er organisert som
en hvilken som helst profittmotivert større
virksomhet. I et slikt system er det ikke rom
for inkludering. Hver enhet har sitt eget
budsjett De har ikke råd til underskudd.
Hvis noen ikke bidrar optimalt, kan de ikke
bli. Er både skolesystemet og arbeidslivet
blitt så komplisert og lite gledespreget at det
gjør folk til klienter?
Samtidig som systemet produserer stadig
flere klienter, som må hjelpes, skyves flere
og flere ut av skolen og arbeidslivet. Som
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en løsning, innenfor NPM-logikken, innføres enda flere tiltak for å spare penger
slik at arbeidslivet blir enda mer utrivelig
og skyver ut enda flere. Staten blir en slags
eksklusjonsmaskin istedenfor en inklude
ringsarena.
En viss grad av styring og kontroll kan
være en god idé, men for mye er en ekstremt
dårlig løsning. Hvis du styrer og kontrollerer så mye at du kveler all selvstendig tenkning og ikke gir folk et sekunds pause til å
komme opp med egne idéer, har du ikke bare
skapt et problem for enkeltmennesker, som
får stress, og helseproblemer fordi de mistrives. Du har også skapt samfunnsproblemer
fordi du ender opp med suboptimale og dårlige løsninger.

Standardisering som løsning
Innovasjoner kan ikke dikteres. De kommer
nedenfra som løsning på utfordringer folk
som jobber tett på problemer har identifisert. Det er sjelden sånn at de som sitter på
toppen og styrer forstår, i sin fulle helhet,
hva som foregår i praksis på grasrota. Alt
kan ikke standardiseres, fordi hvert sted,
hvert menneske og hver situasjon er unik.
Det er derfor vi trenger å få politikk og
demokrati tilbake. Spørsmål som angår det
gode liv og hvordan vi skal ha det er ikke
noe som lar seg besvare av utredninger og
RCT-studier. Det er politiske og moralske
spørsmål. Og vi trenger å stole på fagfolks
skjønnsutøvelse. Hvis alt kunne standard
iseres, kunne vi bare laget en maskin og
trykket på en knapp så var situasjonen løst.
Men menneskelige relasjoner er mer komplekse.
Uheldigvis er de offentlige revisjonsinstitusjonene med på å forsterke tendensen til
standardisering. Revisjonsinstitusjonenes
kontroll av statlige og kommunale organisasjoner gjør systemet enda mer rigid. De
bidrar til at NPM-systemet faktisk følges.
Deres anbefalinger er alltid mer styring,

kontroll og likebehandling. Løsningen for
direktoratene er vanligvis standardisering.
Det skaper igjen jobbmuligheter for private
revisjonsfirmaer. De lager nye ledelsesprodukter og spesialiserer seg på å veilede i
ulike standarder.

Staten blir en slags
eksklusjonsmaskin
istedenfor en inklu
deringsarena.

Et rigid system
Departementer og direktorater stilles til
ansvar selv når problemstillingene er komplekse. Det bidrar til å forsterke allerede
dårlige resultater. Samtidig frasier offentlige
revisjonsinstitusjonene seg ansvaret for
hvordan deres instruksjoner blir fortolket
og implementert, uten tanke for at regler
normalt fortolkes mer konservativt enn de
var ment, fordi ansatte lenger nede i organisasjonene er redd for å bli kritisert for
å gjøre noe feil. De er ikke eksperter, og
kjenner ikke handlingsrommet godt nok.

Dette skaper et rigid system og uinten
derte konsekvenser som ingen har oversikt
over. Revisjonsinstitusjonene kontrollerer i
tillegg det som er lett målbart og enkelt. Det
forsterker problemet. De viktige 
tingene,
som ikke kan måles, blir da nedprioritert.
Bærekraft, for eksempel, blir for komplekst
for revisjonsinstitusjonene å ta i. Verken
kommunerevisjonene eller Riksrevisjonen
ønsker å revidere det, selv om det eksisterer klare føringer som kan brukes som

revisjonskriterier både fra FN og i mange
styrende dokumenter med bærekraftskrav i
de offentlige organisasjonene.
Dette systemet går til slutt ut over menneskers trivsel. Generasjon Z vil ikke lenger
arbeide. Færre føler at de har medbestemmelse i jobben, flere faller ut av skolen, flere
blir unge uføre. Flere faller ut av arbeids
livet. Det er ikke rom i maskinen til å i vareta
menneskelige behov. Vi lever for å opprettholde et system som har gått amok og som
til slutt vil bidra til klodens undergang.
Kontrollbehovet har vunnet over forståelsen
av mennesket som et kreativt, sosialt vesen
med kjærlighet og omsorg som sin kjerne.
Rom for å tenke selvstendige tanker er blir
stadig mindre i takt med kontroll
iverens
økende makt. Vi lever ensomt og ulykkelig
i et fullstendig standardisert og gjennomkontrollert samfunn der vi skal være fornøyd med det som har blitt bestemt for oss
og etterleve dette å reise kritiske spørsmål.
Hørte jeg 1984?
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Utformingen og iverksettingen av nasjonal rovdyrpolitikk har vært
konfliktfylt og v ekket sterk motstand i mange land, så også i Norge.
Denne artikkelen setter søkelyset på hva som kan være grunnen til den
sterke motstanden i Norge, ved å analysere hvordan utformingen og
iverksettingen av ulvepolitikken matcher motstandernes oppfatninger av
hva politikken dreier seg om. Artikkelen ser på motstanden mot ulve
politikken i et public policy-perspektiv og bygger på data fra offentlige
dokumenter og ikke minst analyser av en strategisk valgt avisdebatt.

Alle er ansatt ved Høgskolen i Innlandet, Handelshøgskolen,
Fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap

Hvorfor vekker
den norske ulvepolitikken så sterk
motstand?
ARTIKKELEN ER
FAGFELLEVURDERT
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Studien viser at det er en motsetning mellom
den formelt vedtatte ulvepolitikken og m
 åten
den håndheves på, og hva m
 otstandere av
den mener ulvepolitikken faktisk dreier
seg om. Den formelt vedtatte politikken og
håndhevelsen av den preges i stor grad av
reguleringspolitisk tenkning. Motstanderne
av politikken mener derimot at ulvepolitikken også har preg av omfordelingspolitikk
der ulempene konsentreres om menneskene
som har en rural livsform og bor i periferien, mens fordelene spres på dem som har
en urban livsform og ikke befinner seg i
periferien. Problemene politikken er satt til
å løse er uregjerlige («Wicked Issues»), og de
berører et sett av ulike verdier og interesser
som tradisjonelt skaper sterke konflikter når
de mobiliseres, siden de befinner seg langs
sentrum/

periferi-skillelinjen i norsk politikk. Dette gjør at den formelle utformingen og håndhevelsen av ulvepolitikken er
lite kompatibel med hva motstanderne oppfatter at ulvepolitikken dreier seg om. Det
er n
 aturlig å se for seg at dette er en viktig
grunn til den sterke motstanden mot ulvepolitikken.

1. Innledning
Vinteren 2016–2017 eskalerte konfliktene
rundt ulveforvaltningen. Store demonstra-

sjoner mot rovdyrpolitikken ble holdt utenfor Stortinget, hvor også representanter fra
regjeringspartiene Høyre og FrP deltok.
Størst oppsikt vakte det at daværende stortingspresident Olemic Thommesen sluttet
seg til demonstrantene. I demonstrasjonene
kunne man for øvrig se nye alliansepartnere
som man ellers ville forvente ville stå langt
fra hverandre politisk: Store skogeiere, småbønder og jegere. Dette harmonerer med
annen forskning som viser at engasjementet
er spesielt sterkt på regionalt og lokalt nivå
når saker om ulveforvaltning kommer på
dagsordenen (Krange, Skogen & Helland,
2017).
Dette er ikke et særnorsk fenomen. Forvaltning av ulv og andre store rovdyr skaper
store konflikter og vekker betydelig oppmerksomhet i flere europeiske land (Boitani
et al., 2015; EU-kommisjonen, 2015;
Skogen, 2010; Cinque, 2008; Boitani, 2000).
Internasjonal forskning på forvaltning
av store rovdyr fokuserer generelt på bakgrunnen for og håndteringen av den direkte
konflikten mellom mennesker og rovdyr
(Hartel et al., 2019; Soulsbury & White,
2015; T
 reves et al., 2008). Flere studier har
tatt for seg nordmenns holdninger til rovdyr (Krange, Skogen & Helland, 2017).
En litteraturgjennomgang viser at det er
lite forskning på sammenhengen mellom
selve utformingen av rovdyrpolitikk og
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Potensialet for konflikt er
spesielt stort når fordelene
ved politikken er spredt og
kostnadene konsentrert.
 otstanden mot den. Vårt fokus er derfor
m
på engasjementet til dem som aktiveres når
spørsmålet om hvordan konflikter mellom
rovdyr og mennesker skal håndteres kommer opp, og hva som kan være årsakene til
at ulvepolitikken genererer så sterk motstand hos dem som på ulike måter er berørt
av den.
På denne bakgrunn er problemstillingen
vi søker å besvare i artikkelen følgende:
I hvilken grad er den norske ulvepolitikken egnet til å håndtere det motstanderne
av den mener ulvepolitikken egentlig dreier
seg om?
Problemstillingen innebærer tre underliggende forskningsspørsmål:
• Hva kjennetegner den norske ulve
politikken?
• Hvilke spørsmål og problemstillinger
opplever motstanderne at politikken
dreier seg om?
• Hvor egnet er ulvepolitikken til å
håndtere spørsmål og problemstillinger
som motstanderne mener ulvepolitikken
dreier seg om?
Det første forskningsspørsmålet besvares
ved å analysere formelle dokumenter som
beskriver innholdet og formålet med dagens
ulvepolitikk. Det andre besvares med å analysere avisartikler fra dem som har vært
involvert i striden om gjennomføringen av
ulvepolitikken. Det tredje forskningsspørsmålet besvares gjennom en komparativ analyse av hva som har kommet fram som svar
på de to første forskningsspørsmålene.
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2. Teoretisk og analytisk
tilnærming
Ulvepolitikken og hvordan den o
ppfattes
av motstanderne studeres i et public
policy-perspektiv. Offentlig politikk dreier
seg om beslutninger tatt av 
offentlige
myndigheter med den hensikt å p
åvirke
et problem eller et tema som settes på den
politiske dagsordenen (Hassel, 2015).

Offentlige politiske prosesser er delt inn

i ulike faser med beslutningstaking som
en viktig del av alle faser (Hill & Varone,
2017). Ideelt sett er de ulike policyfasene
klart avgrenset mellom agendasetting og
policyformulering på et område, og selve
iverksettingsprosessen. Våre data er hentet
fra designfasen og fra iverksettingsfasen.
Offentlig politikk kan kategoriseres på
forskjellige måter. Lowis typologi er designet spesielt for å belyse hvorfor politikk
skaper motstand (Hill & Varone, 2017).

Lowi (1972) skiller mellom fire forskjellige
typer offentlig politikk:
• Fordelingspolitikk, som handler om
fordeling av nye ressurser.
• Omfordelingspolitikk, som handler
om å endre fordelingen av eksisterende
ressurser.
• Reguleringspolitikk, som handler om
å regulere virksomhet.
• Konstituerende politikk, som handler
om å etablere eller omorganisere
institusjoner.
Omfordelingspolitikk har størst konfliktpotensial, men de ulike politikktypene kan
ikke forstås som strengt separate. Konstituerende politikk kan for eksempel lett ha
omfordelingseffekter (se for eksempel Vabo,
Klausen & Askim, (2020). Wilson 1973)
påpeker at konfliktpotensialet påvirkes av
om kostnadene og fordelene ved politikken er spredt eller konsentrert. Potensialet
for konflikt er spesielt stort når fordelene
ved politikken er spredt og kostnadene

 onsentrert, mens det er lavest når kostnak
dene spres og fordelene er konsentrert. Når
ambisjonen er å forklare politiske konflikter, blir kjennetegnene ved de problemene
politikken må forholde seg til av interesse.
Rittel og Webber (1973) beskriver
hvordan problemer kan plasseres på et
kontinuum som går fra «Tame Problems»
til «Wicked Issues». Begrepene mangler
gode norske oversettelser, men vi velger i
det følgende å bruke begrepene «tamme»
og «uregjerlige» problemer (jf. Vabo et al.,
2020). De tamme problemene er avgrensede,
har klare årsaker, og det er klare kriterier
for hva som er de beste løsningene. De er
ofte av teknisk natur, for eksempel hvordan
man utvider mobilnettet. Uregjerlige problemer er derimot vanskeligere å avgrense og
definere; de har tvetydige årsaker, mangler
objektive kriterier for den beste løsningen,
og det er vanskelig å fastslå når problemet er
løst. Uregjerlige problemer er komplekse, og
kan forstås på forskjellige måter. De er ofte
knyttet til verdier, og får lett en symbolsk
betydning. Det er gjerne vanskelig å finne
gode kompromisser når problemet som
skal løses er uregjerlig (Dahl et al., 2014;
Nie, 2003). Et typisk eksempel er hvordan
man kan bekjempe fattigdom. Uregjerlige
problemer blir derfor oftere politiske spørsmål, enn tamme problemer som kan avgjøres på administrativt nivå. Vi vil bruke disse
policy-kategoriseringene til å analysere og
svare på de tre forskningsspørsmålene.
Vi har studert hva som preget ulve
politikken og motstandernes oppfatning av
den i perioden 2015–2017, da motstanden
var på sitt mest intense. I denne perioden
er mål og innhold i ulvepolitikken i Norge
fastsatt gjennom tverrpolitiske forlik i Stortinget, og den politiske prosessen har nådd
den viktige iverksettingsfasen. I denne fasen
kommer sterk motstand mot ulvepolitikken
til syne, særlig i debatten som foregår i ulike
offentlige medier. Vi konsentrerer oss om
en del av samfunnsdebatten, den avisdiskusjonen som oppsto i forbindelse med gjen-

nomføringen av ulvepolitikken. Den konkrete analytiske tilnærmingen er å studere
iverksettingsprosessen som en beslutnings
prosess, og bidragene til debatten som del
av og innspill i denne beslutningsprosessen.
Beslutningsprosessen kan deles opp i
en aktiveringsprosess og en definisjons
prosess (Olsen, 1978). Aktiveringsprosessen
handler om dem som blir aktive i beslutningsprosessen og deres egenskaper. I vår
sammenheng innebærer dette en analyse
av deltakerne i avisdebatten, deres formelle status, og omfanget av aktiveringen.
Definisjonsprosessen omfatter hva de ulike
aktørene mener saken handler om. I vår
sammenheng betyr dette hva som kjennetegner meningsinnholdet i argumentene og
problemstillingene som reises i innleggene.
Ved å fokusere på meningsinnholdet håper
vi å få fram hvilke typer forklaringsfaktorer/
preferanser som ligger bak synspunktene
som kommer fram i debattinnleggene.

3. Metoder
I denne studien benytter vi både kvantitative
og kvalitative analysemetoder for å studere
hvordan ulvepolitikken er utformet og
hvilke holdninger som ligger til grunn for
motstanden mot den. Studien er basert på
to typer empiri: Avisinnlegg om ulvepolitikken og dokumenter som gjelder norsk rovdyrpolitikk.
3.1. Leserinnlegg
Deltakelse i avisdebattene om ulvepolitikken er en krevende form for aktivisering. Vi
anser derfor dataene som svært valide når
det gjelder å reflektere motstandernes forståelse av hva politikken egentlig handler
om.
Studier av tekster slik de kommer til
uttrykk i trykte medier, er en etablert
metode (Grønmo, 2004). Analysene av
debattinnleggene er preget av hva Thagaard
(1998) omtaler som en kombinasjon av
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’narrativ analyse’ og meningsanalyse. Det
betyr at debattinnleggene blir sett på som
en kontinuerlig redegjørelse eller fortelling
om hva ulvepolitikken går ut på. Analysen
gjør det mulig å trekke konklusjoner om
konteksten og situasjonen som foreligger
når t ekstene produseres og tar form.
Vi har valgt å studere innlegg i avisa
Østlendingen på et tidspunkt da debatten
om ulvepolitikken var på sitt mest intense.
Avisas nedslagsfelt samsvarer med et av
områdene der rovdyrpolitikken har vekket
mest motstand, det vil si i Sørøst-Norge
nær svenskegrensen. Debatten var spesielt
intens i denne avisa, og er derfor egnet til
å gjenspeile hvilke spørsmål og problemstillinger motstanderne mente at politikken dreide seg om. Siden avisas nedslagsfelt
sammenfaller med de områdene der rovdyrpolitikken har vekket sterkest motstand,
var vår metodiske strategi å fokusere på
meningsbrytningene i denne avisa. Ifølge
avisas redaktør legges det vekt på å få fram
ulike stemmer i aktuelle og konfliktpregede
saker, samtidig som redaksjonens siktemål
også er å få fram distriktenes interesser. Vi
har registrert alle kommentarer basert på
søkeordene «ulv» og «rovdyr» i løpet av
årene 2015–2017, da debatten som nevnt
var på sitt mest intense i denne perioden.
Totalt ble det registrert 330 innlegg basert
på disse søkeordene.
Ved å analysere innholdet i debattinnleggene i en konfliktperiode har vi studert hva
motstanderne oppfatter at ulve
politikken
innebærer. Vi har analysert både positive
og negative innlegg om ulvepolitikken. Vi
mener dette gir et mer dekkende bilde av
motstandernes forståelse av hva politikken
går ut på. Vi har skilt mellom kommentarer
fra personer som uttrykker seg som enkeltpersoner, og tekster der forfatteren tydelig
representerer en organisasjon. Vi har plassert politiske partier i en egen kategori,
likeledes miljøorganisasjoner, næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner for jakt
og fiske, selve medieorganisasjonen, samt
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typiske ad hoc-organisasjoner knyttet til
denne typen konflikter.
Framgangsmåten vi brukte da vi analyserte debattinnleggene fulgte tre hovedtrinn:
1. Vurdering av innholdet i innlegget i
detalj for å finne ut om det berører ulve
politikken. Viktige stikkord her var:
Avliving/uttak av ulv, forvaltning av ulv,
ulvesone, for eller mot ulv, ulvekonflikt,
ulvepolitikk.
2. En grundigere tolkning av meningsinnholdet i innlegget. Følgende aspekter ble
ansett som viktige:
a) Om innlegget uttrykte støtte, motstand eller et mer nøytralt forhold til
dagens ulveforvaltning.
b) Hvordan innlegget begrunnet sitt syn
på ulveforvaltning.
c) Hvordan ulveforvaltning generelt ble
beskrevet i innlegget / hva slags kontekst
ulveforvaltningen ble plassert i.
3. Med utgangspunkt i a), b) og c) ble
innleggene gruppert etter hoved
kjennetegn i forståelsen av ulvepolitikken. Disse gruppene dannet grunnlaget
for k
 ategoriene (presentert i tabell 2) av
definisjoner.
3.2. Dokumenter vedrørende norsk
rovdyrpolitikk
Myndighetenes forvaltning av de store
rovdyrene er beskrevet i ulike 
offentlige
dokumenter. Vi har studert offentlige

utredninger fra Klima- og miljødepartementet, og forhandlinger og vedtak fra
Stortinget i p
 erioden 2004–2016. Hovedkildene er en stortingsmelding fra 2004
(St.meld. 15 (2003–2004)), to rovdyrforlik
fra 2004 (Innst. S. nr. 174 (2003–2004)) og
2011 (Dokument 8: 163 S (2010–2011)), og
en flertallsinnstilling fra 2016 (Innst. 330 S
(2015–2016)). Alt dette er dokumenter som

beskriver offisiell rovviltpolitikk, og utvalgte datakilder gir dermed et godt bilde
av selve utformingen av ulvepolitikken og
hvordan den formelt sett skal gjennom
føres. Innholdet i politikkene vil bli beskrevet nærmere i avsnitt 4.

4. Utformingen av ulvepolitikken
I Norge er det fire store rovdyrarter – bjørn,
ulv, gaupe og jerv. Dette er truede arter, med
stor risiko for at de kan dø ut. Det betyr at
de kun kan jaktes gjennom såkalt lisensjakt,
med sikte på å forhindre skade.
Et grunnleggende prinsipp for norsk rovviltpolitikk er en todelt målsetting om at vi
skal ha både en levedyktig rovviltbestand
og en bærekraftig beitenæring. Ulike samfunnsinteresser skal ivaretas, og hensynet
til forutsigbarhet og lokal medvirkning skal
vektlegges.
Det konkrete innholdet i politikken har i
stor grad dreid seg om antall årlige kull hver
art skal ha og hvor rovdyrene skal kunne
leve. Gjennom to tverrpolitiske forlik i Stortinget (2004 og 2011) ble innholdet i politikken nærmere bestemt.
En viktig del av vedtaket av 2004 var
geografisk differensiering gjennom innfør
ing av soner hvor rovdyrene skulle få etablere seg, og soner hvor beitedyr skulle gis
forrang (Forskrift om forvaltning av rovdyr,
2005, §1).
Et sentralt element i politikken er inndelingen i åtte rovviltregioner, med fastsatte
bestandstall for hvert av rovdyrene. For ulv
ble det i 2004-avtalen vedtatt et bestandsmål på tre helnorske kull innenfor ulvesonen. Rovviltregionene styres av hver sin rovviltnemnd, som har ansvar for å følge opp
Stortingets vedtak.
Målene for rovdyrpolitikken er flere, og
kan være krevende å oppnå samtidig:
Norsk rovviltforvaltning skal skje
innenfor rammen av bestemmelsene

i naturmangfoldloven og Stortingets
behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter
rovviltforliket av 2004, og den videre
oppfølging av denne. All forvaltning
av rovdyr skal bygge på vitenskapelig
og erfaringsbasert kunnskap. Videre
skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten og
enkeltmenneskers og lokalsamfunns
livskvalitet. (Representantforslag 163 S
(2010–2011))
Rovdyrforliket fra 2011 var enstemmig, og
innebar en sterkere vektlegging av regional forvaltning gjennom rovviltnemndene,
samt en utvidet nødvergerett. Bestands
målet for bjørn ble noe redusert, mens det
ble beholdt for gaupe og jerv. Spørsmålet
om bestandsmål for ulv ble utsatt, og regjer
ingen fikk ansvar for å komme med nytt
forslag om dette. Arbeidet ble forsinket,
og kom ikke til behandling i Stortinget før
2016. B
 estandsmål for ulv ble ikke vedtatt
enstemmig, men gjennom en såkalt flertalls
enighet – noe som indiker at spørsmålet om
ulv er av det mest krevende i rovdyrpolitikken. Bestanden av ulv ble da vedtatt å være
4–6 kull per år, og at kull i grenseområder
skal regne med en faktor 0,5. Ulvesonen ble
også noe redusert.
Klima- og miljøverndepartementet har
ansvaret for forvaltningen av rovviltpolitikken, og det faglige ansvaret er lagt til
Miljødirektoratet. Lovene som regulerer
rovdyrforvaltningen er viltloven og natur
mangfoldloven. I tillegg har Norge ratifisert
Bernkonvensjonen om bevaring av europeisk dyreliv og naturlige habitater.
De regionale rovviltnemndene er statlige
utvalg oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra fylkeskommunene. De har ansvar for rovviltforvaltningen innenfor sin region, og Statsforvalteren
er sekretariat for utvalgene. Alle rovvilt
nemnder skal utarbeide en forvaltningsplan
for store rovdyr i sine respektive regioner.
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Utvalgene har ansvar for å bevilge midler
til forebyggende og konfliktdempende tiltak i henhold til forvaltningsplanen. I 2021
var dette beløpet 66 millioner kroner (Prop.
1 S (2020–2021)). De har også ansvar for å
ha dialog med berørte parter, og arbeide for
å redusere konfliktnivået.
Når de regionale bestandsmålene er
nådd, har utvalgene myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling, og kvotejakt
(Representantforslag 163 S (2010–2011),
punkt 2.1.1.). Samtidig står det at «Det
påhviler Miljøverndepartementet et særskilt ansvar å følge opp at vedtak gjort av
rovviltnemndene er innenfor våre inter
nasjonale forpliktelser» (Representantforslag 163 S (2010–2011), punkt 2.1.3.).
Bakgrunnen for opptrappingen av konflikten rundt og økende motstand mot ulvepolitikken vinteren 2016, var daværende
klima- og miljøminister Vidar Helgesens
(Høyre) omgjøring av rovviltnemndenes
vedtak om å avlive fire ulveflokker i Hedmark, samt lisensjakt flere andre steder i
landet. Rovviltnemndenes vedtak innebar
et uttak på til sammen 47 dyr, noe som
møtte sterk motstand fra naturvernhold.
Vedtakene om avliving ble så vurdert av
lovavdelingen i Justis- og beredskaps
departementet, som fastslo at naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen krever at
skadepotensialet må være av et visst omfang
og alvorlighetsgrad for at felling av ulv skal
kunne tillates. Dermed ble antallet dyr som
kunne avlives redusert til femten, hvorav
fem i Hedmark. Denne omgjøringen skapte
stor lokal motstand. Det ble mobilisert til
flere demonstrasjoner i Oslo, med deltakere
særlig fra de berørte områdene.
4.1. Ulvepolitikken i et public policy-
perspektiv
Målene for den norske ulvepolitikken har
vært å håndtere ulike samfunnsinteresser
og forpliktelser på en balansert måte. Det
konkrete innholdet i ulvepolitikken er

definert som en type reguleringspolitikk
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– et spørsmål om teknisk regulering av
ulve
bestanden og om direkte økonomisk
kompensasjon for eventuelle skader ulven
påfører husdyr. Dette er politiske løsninger
som passer best til det som er kalt tamme
policy-problemer (Hill & Varone, 2017).
Reguleringspolitikken er utformet med
fokus på å regulere ulvebestanden i tråd
med internasjonale avtaler og forpliktelser.
Samtidig representerer opprettelsen av ulvesoner en institusjonalisering av en løsning
som potensielt kan ha omfordelende effekter ved at kostnadene konsentreres og fordelene spres uten at dette er intensjonen hos
policymakerne. Vi har sett på hvilke defineringer av ulvepolitikken som har preget
den offentlige debatten i områder som har
kommet tettest på iverksettingen, og hvordan den samsvarer med myndighetenes
policyutforming.
Tabell 1.
Aktiviserte i debatten om rovdyrforvaltningen
.
Aktører
Privatpersoner
Politiske partier*

Antall
innlegg
95
115

Norges Jeger- og Fiskerforbund

11

Natur- og miljøorganisasjoner

22

Bondeorganisasjoner

9

Aksjonsgrupper mot eller for ulve
politikken

22

Andre organiserte interesser

35

Antall innlegg fra eksterne aktiverte

309

Innlegg som utrykker oppfatninger
til avisens journalister og
redaktører

21

Totalt

330

* Partiet Høyre = 43, er det som hyppigst har deltatt av de poli
tiske partiene. Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og
Rødt er ikke representert med debattinnlegg i dette materialet.

5. Hvem engasjerte seg i ulve
debatten, og hva definerte de
ulvepolitikken til å dreie seg om?
Vi har delt ytringsformen i avisdebatten i
fire kategorier: Debattkommentarer, intervjuer, reportasjer og en restkategori. Det
mest brukte formatet er debattkommentarer der bidragsyteren på eget initiativ gir
uttrykk for en mening uten særlig redaksjonell innblanding.
Når vi analyserer hva som kjennetegner
dem som var motivert til å bidra aktivt i
aviskommentarer, trer følgende mønster
fram (se tabell 1 side 44):
Tabell 1 viser at 95 kommentarer var
privatpersoner som uttrykte seg, men totalt
sett er det ulike organiserte interesser som
dominerer aktiveringsprosessen (214 kommentarer). Det er fire typer organisasjoner: politiske partier, interesseorganisasjoner, medier og aksjonsgrupper. Blant disse
dominerer innlegg fra de politiske parti
ene. Det viste seg at politiske partier som
dominerte beslutningsfasen også er aktive i
gjennomføringsfasen, noe som indikerer at
denne fasen var sterkt politisert.

Det var noen «gjengangere» blant dem
som ble aktivisert på vegne av et politisk
parti, spesielt tre rikskjente politikere, to fra
Høyre og en fra Senterpartiet. Representantene for Høyre var de mest aktive, og flere
argumenterte mot sin egen regjering.
Gjennomgangen over viser også at det
er et ganske bredt spekter av organiserte
interesser som er representert i innleggene,
selv om det særlig er interesser knyttet til
primærnæring (som Bondelaget), jakt og

fiske (NJFF, Norges Jeger- og Fiskerforbund) samt miljø- og naturvern (WWFNorge og Naturvernforbundet) som var
aktivisert i avisdebatten. Også aksjons
kanalen var representert med ad hoc-
organisasjoner som Aksjonen Rovviltets
Røst, og Støttegruppa for personer rammet
av norsk rovdyrforvaltning.
5.1. Hva defineres ulvepolitikken til å
dreie seg om?
Tabell 2 viser at et stort flertall – 61 prosent av innleggene – uttrykker sterk motstand mot ulveforvaltningen. Den største
kategorien – 42 prosent av innleggene – gir
uttrykk for at ulvepolitikk handler om å

Tabell 2.
Definisjoner av ulvepolitikken
Hva ulvepolitikken defineres til å dreie
seg om

Positiv eller nøytral
til ulvepolitikken

Motstander av
ulvepolitikken

Totalt

Ivaretakelse av rurale/bygdas verdier og
interesser

16

122

138 (42 %)

Forskningsetikk og faktagrunnlag

22

32

54 (16 %)

Konflikthåndtering

23

23

46 (14 %)

Juridisk spørsmål knyttet til Norges
tilslutning til Bernkonvensjonen og andre
internasjonale forpliktelser

31

12

43 (13 %)

Andre definisjoner

36

13

49 (15 %)

128 (39 %)

202 (61 %)

330 (N)

Totalt*

* Kategoriene åpner for at motstanden mot ulvepolitikken reflekterer to motstridende synspunkter. Det ene, at ulvepolitikken tillater
for mange ulver. Det andre, at politikken tillater for få ulver. Tre av innleggene i vår analyse representerer sistnevnte oppfatning. To av
disse definerer policyen til å handle om etterlevelse av internasjonale juridiske forpliktelser. Det tredje innlegget definerer policyen til
å handle om forskningsetikk og å presentere et korrekt faktagrunnlag.
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ivareta 
bygdas grunnleggende verdier og
interesser på ulike måter. Disse innleggene
reflekterer bekymring for at ulvepolitikken
enten konkret eller symbolsk handler om
bygdefolks grunnleggende interesser og verdier, og hvordan disse verdsettes og ivaretas.
Verdier refererer til de kulturelle verdiene
som knyttes til det å leve av jord- og skogbruk, eller rett og slett det å bo i bygda.
Med interesser menes spesifikke n
 æringsog eiendomsinteresser eller det som sikrer
bygdas livsgrunnlag.
Generelt er verdier og interesser vevd
inn i hverandre og oppfattet som en helhet. Mange av innleggene gir uttrykk for
at ivaretakelsen av disse verdiene og interessene står i et spenningsforhold til de
verdiene og interessene som er representert i
mer urbane strøk. Kategorien representerer
de innleggene som oppfatter ulvepolitikken
som et grunnleggende normativt spørsmål
og et verdiladet tema med stor symbolverdi.
En helt dominerende del i denne kategorien
uttrykker sterk motstand mot ulvepolitikken. En representant fra NJFF (Norges
Jeger- og Fiskerforbund) skriver at «Vi som
bor her likte ikke vedtaket med ulvesone. Vi
følte det undertrykkende at vår livskvalitet
og naturbruk i hundrer av år med dyr på
beite og jakt fratas oss. Et viktig grunnlag
for levende bygder og en viktig grunn til at
vi har blitt boende her» (Gjems, 2017).
En representant fra FNR (Folkeaksjonen
Ny Rovdyrpolitikk) er bekymret for at
«politikken har ført til store skader fra
ulven. Spørsmålet blir: Skal vi ha ulv eller
skal vi ha landbruk og levende bygder?»
(Warberg, 2017).
Ulvepolitikken blir sett på som et
uttrykk for manglende forståelse og respekt
for levemåten i distriktene. Tilhengere av
ulve
politikken oppfattes som nedlatende
overfor mennesker som bor i ulvesonen.
I et innlegg uttrykkes det slik: «I det store
og hele vet vi ikke vårt eget beste. Denne
nedverdigende og nedlatende holdningen
er en hån og virker sterkt provoserende på
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mange av oss som bor i distriktene» (Dammen, 2017).
Ulvepolitikken blir sett på som en del av
en samfunnsutvikling der sentrale krefter
gjør at periferien mister grunnlaget for
sitt levesett. Ett innlegg beskriver det slik:
«Nivået på debatten viser at det dreier seg
om mer enn forvaltningen av et rovdyr – det
er blitt en hatefull kamp mellom by og land»
(Bæk, 2017).
Lederen for Senterpartiet hevder: «Ulvesaken har vært viktig. Men mest fordi debatten har blitt et symbol på mye mer. Sentral
isering, overføring av makt og beslutning
bort fra det lokale» (Vedum, 2017).
Innlegg som er opptatt av hensynet til
bygdas interesser, fokuserer på å ivareta
bygdas nærings- og eiendomsinteresser.
En representant for skognæringen uttaler:
«Jaktrett er eiendomsrett. Vi betaler formuesskatt av jaktretten hvert år. Om elg
stammen ikke er høstbar på grunn av den
politisk gjeninnførte ulven, har jaktretten
mistet sitt innhold» (Delphin, 2016).
Flere innlegg er opptatt av urettferdigheten ved at det er noen som blir rammet
hardere enn andre gjennom opprettelsen
av en ulvesone. Det uttrykkes gjerne slik:
«Ulvesonen er en merkelig konstruksjon i
norsk forvaltning, der et stort flertall som
vil noe bestemmer at et lite mindretall skal
ta alle kostnadene for det».
De 16 innleggene som støtter eller er
nøytrale til ulveforvaltningen hevder at rovdyr kan bli grunnlaget for ny næringsvirksomhet, som satsing på villmarksturisme.
Den nest hyppigst forekommende kategorien er «Forskningsetikk og faktagrunnlag». Her defineres ulvepolitikken til å
handle om god forskning og å komme fram
til et riktig faktagrunnlag med hensyn til
hvor mange eksemplarer av ulv som faktisk
finnes i Norge og i verden for øvrig. Videre
dreier det seg om den genetiske opprinnelsen
til «den norske ulven», og generelt om det
er vitenskapelig grunnlag for å omtale ulv
som en truet dyreart. Ulvepolitikk oppfattes

som et objektivt spørsmål, hvor det er mulig
å komme fram til et korrekt bestandstall på
bakgrunn av forskningskompetanse og høy
forskningsstandard. Innleggene til motstandere av ulvepolitikken er preget av mistillit
til forskere/ulveforvaltere, som beskyldes
for å støtte vernesiden. Som det kommer
til uttrykk i et av innleggene: « Følgene av
forskernes talltriksing er etter vårt syn
svært alvorlige når man på denne utspekulerte måten gjennom flere år har unngått
lisensjakt der forvaltningen ellers kunne ha
åpnet for det» (Lundby & L
 illestu, 2016).
En innsender setter spørsmålstegn ved
Norsk Institutt for Naturforsknings (NINA)
forklaring på opprinnelsen til den norske
ulven, og mener at dette bør undersøkes nærmere av andre forskere: «Det er på høy tid at
Regjeringen nå skjærer igjennom forvaltningens forsøk på trenering og desinformasjon,
og snarest retter seg etter Stortingets pålegg
om å bestille en uavhengig utredning. Relevant metodikk og kompetanse er tilgjengelig
utenfor det lille innadrettede fagmiljøet som
til nå har vært brukt som premissleverandør» (Dahle, 2016).
Innleggene i den tredje hyppigst forekommende kategorien definerer ulvepolitikken til å handle om konflikthåndtering.
Litt over halvparten av innleggene i denne
kategorien ser på ulvepolitikken som et
spørsmål om hvordan man skal håndtere
konflikten mellom ulv og mennesker. En
debattdeltaker fra Naturvernforbundet sier
det slik: «Debatten må flyttes fra antall ulv
til hvordan vi kan leve med ulv i ulvesonen»
(Cottis, 2017).
Representantene for dette konflikt
synet inntar et nøytralt eller positivt standpunkt til ulvepolitikken. Det andre synet
på k
 onflikthåndtering ser på ulvepolitikken
som en konflikt mellom lovgivende myndighet og den utøvende myndigheten som iverksetter ulvepolitikken. De mener at regjeringen gjennomfører en ulvepolitikk som er i
strid med Stortingets vedtak. En representant fra Norges Bondelag sier det slik:

Klima- og miljøministeren har med
statsminister Erna Solbergs velsignelse
brukt hele vinteren på å undergrave
konklusjonene i ulvemeldingen som
Regjeringen la fram for Stortinget i
fjor. Vidar Helgesen har brukt loven
til å utsette uttak av 24 ulver innenfor
ulvesonen, ulver som i utgangspunktet
skulle tas ut for å nå bestandsmålet
regjeringspartiene i Stortinget har blitt
enige om å vedta. (Frogner, 2017)
Den fjerde hyppigst forekommende kategorien omfatter innleggene som oppfatter ulvepolitikken som et juridisk spørsmål knyttet
til Norges tilslutning til Bern
konvensjo
nen og andre internasjonale forpliktelser.
I denne kategorien finner vi de aller fleste
innleggene som er nøytrale eller som støtter
ulvepolitikken. En representant fra Naturvernforbundet skriver:
En fortolkning som noen forsøker seg
på, vil i verste fall kunne undergrave bevaringsambisjoner og omfatte alle Bernkonvensjonens arter i alle partsland.
Hvis alle land skal skalte og valte etter
eget forgodtbefinnende og med egne
definisjoner og fortolkninger så undergraves hele konvensjonen og i verste fall
alle internasjonale konvensjoners verdi
som rettsinstitutter. (Håpnes, 2016)
Samtidig er det også mange motstandere
av politikken som også definerer ulve
politikken til å dreie seg om overholdelse
av Bernkonvensjonen og internasjonale forpliktelser. Dette illustrerer at det kan være
rom for å tolke de internasjonale konvensjonene Norge har sluttet seg til på ulike måter.

6. Diskusjon
Ulike interesser med ulik status og ressurser mobiliseres rundt gjennomføringen av
politikken. Aktiveringsprosessen indikerer
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at problemet er uregjerlig, siden mange av
de aktiverte aktørene representerer organiserte interesser som tradisjonelt representerer ulike syn på hvordan mennesker bør
forholde seg til naturen.
Oppfatningene av ulvepolitikken er
mangfoldige og til dels motstridende. Den
dominerende oppfatningen ser på politikken som et spørsmål om å ivareta bygdefolks
grunnleggende verdier og interesser. Interessene dreier seg dels om eiendomsinteresser og dels om næringsinteresser som det
i utgangspunktet kan la seg gjøre å avveie
på en god måte. Når det gjelder verdiene,
dreier det seg om helt grunnleggende verdier knyttet til det å bo på bygda, og disse
verdienes rett til anerkjennelse og respekt.
Det gjør at ulvepolitikken kan sees på som
det Fukuyama (2019) definerer som en form
for identitetspolitikk med et stort symbolsk
potensial. Identitetspolitikken har mer til
felles med det som innenfor policyanalysen
omtales som moralpolitikk enn med Lowis
og Wilssons mer tradisjonelle policykategorier (se f.eks. Knill & Tosun, 2012).
Et viktig kjennetegn ved moralpolitikk er
at det er svært vanskelig å komme fram til
kompromisser innenfor denne policytypen.
I de konkrete defineringene er 
verdier og
interessene vevd sammen og dreier seg i stor
grad om det Højrup (1989) beskriver som
en «livsform». Dette handler om ulike og
distinkte måter å leve sin hverdag på i samme
samfunn. Livsform består av en ideologisk
del som representerer ideer om hvordan
verden ser ut og av dens komponenter. Dette
idéuniverset kan for eksempel omfatte t anker
om menneskets forhold til naturen og hvordan man oppfører seg i og i møtet med naturen. Den består også av en materiell del som
omfatter helheten av aktiviteter, herunder
hvordan arbeidslivet er organisert og setter
rammer for og samspiller med familieliv og
livet som samfunnsmedlem. Det ser ut til
at ulven og forvaltningen av den har fått en
dobbel symbolverdi. På den ene siden symboliserer den trusselen mot den rurale livsfor48

mens avhengighet av å høste av naturen og
beskytte seg mot de faktorene som kan true
høstingen. På den andre siden symboliserer
den også hvor truet naturen er av menneskelig aktivitet og av respektløs og ikke-bærekraftig utnyttelse. Symbolene blir forsterket og mobilisert gjennom på den ene siden
bilder av ihjelrevne lam og sauer, og på den
andre siden bilder av vakker ulv som er drept
av mennesker. Livsformene skaper sin egen
forståelse av hverdagen og hva «det gode liv»
er. Livsformer peker på og forsterker særegenheter og forskjeller mellom menneskers
livsstil. De som representerer ulike livsformer har gjerne liten gjensidig forståelse.
Dette gjør at ulike livsformforståelser
lett kolliderer, og det oppstår misforståelser
og konflikter. Mobiliseringen til konflikt
blir veldig sterk siden livsformene utgjør en
motsetning av interesser og verdier mellom
urbane og rurale levemåter.
Forståelsen av ulvepolitikken som en
kamp mellom livsformer der de urbane
interessene og verdiene imøtekommes på
bekostning av den rurale levemåten, gjør at
effektene av ulvepolitikken blir oppfattet å
være omfordelende. De (få) som representerer den rurale levemåten bærer kostnadene
alene, mens fordelene fordeles på de mange
som representerer den urbane livsstilen. Selv
om avveiningen mellom ulike nærings- og
eiendomsinteresser ikke behøver å representere et uregjerlig problem, bidrar identitetsaspektet og det store symbolske potensialet
det representerer til økt kompleksitet. Ulvepolitikken illustrerer at sakskomplekset i
iverksettingen etter hvert utvikler seg til et
uregjerlig problem som er vanskelig å løse
gjennom tekniske kompromisser.
For dem som definerer ulvepolitikken
som et spørsmål om «forskningsetikk og
å få et riktig faktagrunnlag» dreier ulve
politikken seg derimot om å komme fram
til den beste konkrete løsningen. Dette innebærer at ulvepolitikk kan behandles som et
tamt problem, og kan løses gjennom reguleringspolitiske grep. Reguleringspolitikk vil

generelt ikke innebære en klar omfordeling
av kostnad og nytte.
14 prosent av innleggene mener at ulvepolitikken dreier seg om å håndtere ulike
former for konflikter. Dels dreier det seg om
å håndtere konflikten mellom menneske og
ulv. I andre av innleggene dreier ulvepolitikken seg om en konflikt mellom Stortinget og
regjeringen. Det at ulvepolitikken oppfattes
å dreie seg om å håndtere konflikter, peker
sterkt i retning av at den på en eller annen
måte oppfattes som omfordelende. Det kan
derimot være vanskeligere å fastslå hvordan
fordeler og ulemper fordeles mellom p
 artene
i begge disse to konfliktene. Opprettelsen
av ulvesonen innebærer samtidig at kostnadene er konsentrert og at fordelene spres
med utgangspunkt i 
konflikten m
 ellom
menneske og ulv. Generelt er k

onflikten
mellom mennesker og ulv sammensatt,
og naturlig å oppfatte som et uregjerlig
problem (Nie, 2003). Hvorvidt konflikter
mellom Stortinget og regjeringen er et tamt
eller uregjerlig problem kan variere, men i
ulvesaken ser det for oss ut til å være ganske
uregjerlig. Det at det er stor ulikhet i oppfatningen av hvilken type konflikt ulvepolitikken dreier seg om å håndtere, viser også på
et mer overordnet plan at denne forståelsen

av ulvepolitikken innebærer at vi har å gjøre
med en uregjerlig sak.
Den siste kategorien definerer ulvepolitikken som et spørsmål om «overholdelse
av internasjonale juridiske forpliktelser».
I prinsippet kan etterlevelse av formelle lovbestemmelser representere et «tamt spørsmål». Men kategorien inneholder både
dem som mener at den vedtatte politikken er i tråd med dette regelverket og dem
som mener at den ikke er det. Definisjonen
representerer derfor også en form for kompleksitet, og kan ikke plasseres helt på den
tamme siden av kontinuumet ‘tame issue–
wicked issue’. Definisjonen kan innebære
både en form for reguleringspolitikk og en
form for fordelingspolitikk, avhengig av
situasjonen innenfor det aktuelle politikkområdet. Å tilfredsstille de internasjonale
forpliktelsene vil for eksempel for tilhengerne av politikken være både regulatorisk
og et moralsk imperativ. Motstanderne vil
i stor grad definere politikken som omfordelende, og mener at kostnadene ved politikken er konsentrert og fordelene spredt.
Mens de som definerer det som en reguleringspolitikk, vil mene at både kostnadene
og fordelene er spredt.
Tabell 3 (under) viser at definisjonene

Tabell 3.
Definisjoner av ulvepolitikken, type problem og type politikk hos
dem som er motstandere av politikken.
Definisjon

Type problem

Type politikk

Ivaretakelse av rurale/byg
das verdier og interesser

I sum et uregjerlig problem

Effektene av politikken er omfordelende.
Kostnadene er konsentrert og fordelene er
spredt.

Forskningsetikk og fakta
grunnlag

Tamt problem

Regulerende. Kostnader og fordeler ved po
litikken er ikke et særlig relevant spørsmål.

Konflikthåndtering

Uregjerlig problem

Hovedsakelig omfordelende. Hvorvidt kost
nadene er konsentrert og fordelene spredt,
varierer.

Juridisk spørsmål knyttet
til Norges tilslutning til
Bernkonvensjonen og andre
internasjonale forpliktelser

Både uregjerlig problem og
tamt problem

Både omfordelende og regulerende. Hvis
omfordelende, så er kostnaden konsentrert
og fordelene spredt. Hvis regulerende, så er
både kostnader og fordeler spredt.
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r epresenterer ulike politikktyper med ulikt
konfliktpotensial. Den dominerende forståelsen av hva ulvepolitikken dreier seg
om er at den omhandler uregjerlige problemer og representerer en reguleringspolitikk med sterkt omfordelende effekter, der
kostnadene er konsentrert og fordelene er
spredt. Problemet er uregjerlig på forskjellige nivåer. For det første indikerer flere
definisjoner i seg selv at ulvepolitikken er en
uregjerlig sak. For det andre representerer
de ulike d
 efinisjonene til sammen en svært
kompleks oppfatning av ulvepolitikken,
som også gjør den til en uregjerlig sak. Problemene politikken skal håndtere blir uregjerlige i både bredde og dybde. Dette gir
ulvepolitikken et stort potensial for konflikt
som skaper en paradoksal situasjon. Sterke
konflikter løses ofte gjennom kompromisser, men problemets uregjerlige natur gjør
det sannsynlig at et kompromiss vil føre til
en ny konflikt
situasjon omkring hvordan
kompromisset skal forstås, og hva det innebærer av k
 onkret politikk.

7. Hvor egnet er utformingen
av norsk ulveforvaltning til å
håndtere spørsmål og problem
stillinger som motstanderne
mener ulvepolitikken dreier seg
om?
I tabell 4 sammenligner vi det som kjenne
tegner den formelt vedtatte ulvepolitikken med motstandernes oppfatning av hva
ulvepolitikken dreier seg om. I tillegg sammenligner tabellen hvem som ble aktivert
i policydesignet og hvem som er aktivert i
opposisjonen til den.
I sum viser tabell 4 at ulvepolitikken i stor
grad er utformet som en reguleringspolitikk
som er best egnet til å løse et tamt politisk
problem. Utformingen åpner for at politikken kan ha visse omfordelende effekter
av økonomisk art som forutsettes motvirket gjennom økonomiske kompensasjons
ordninger. Dette er en policydesign som er

Tabell 4.
Sammenligning av kjennetegn ved den formelt vedtatte ulvepolitikken og hva motstanderne mener
kjennetegner politikken.
Kjennetegn ved den formelt
vedtatte ulvepolitikken

Kjennetegn ved ulve
politikken slik motstanderne
av den oppfatter

Problemtype

I vesentlig grad et tamt problem.

Et klart uregjerlig problem.

Type politikk

I vesentlig grad en regulativ politikk
der den konkrete utformingen er et
kompromiss.

En klar omfordelende politikk
hvor det er vanskelig å finne fram
til en god utforming i form av et
kompromiss.

Fordeling av kostnader
og fordeler/nytte

Kostnadene er konsentrerte, men
mulig å kompensere for økonomisk.
Fordelene er spredt.

Kostnadene er konsentrerte, forde
lene er spredt. Kostnadene er ikke
mulig å kompensere. Kompensa
sjonen blir symbolsk.

Hvilke aktører er
aktivisert

Faglig/administrative miljøvernmyndig
heter på nasjonalt og regionalt nivå.
Stortinget og regionale politiske
myndigheter. Aktiviseringen passer
bedre til løsningen av tamme proble
mer enn av uregjerlige problemer.

Ulike interesseorganisasjoner, ulike
politikere på nasjonalt og lokalt nivå,
i tillegg til vanlige borgere. Aktivise
ringen passer godt til løsningen av
uregjerlige problemer.
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best egnet for å løse politiske spørsmål med
lavt konfliktpotensial.
Motstanderne av ulvepolitikken oppfatter at den samlet sett berører et uregjerlig
problem med et stort konfliktpotensial. Det
handler om at politikken har store omfordelingseffekter – ikke bare økonomiske,
men også kulturelle og livsformmessige.
Utformingen av politikken innebærer etter
deres oppfatning at kostnadene samles på
de delene av befolkningen som har en rural
livsform og befinner seg i periferien, mens
fordelene spres blant dem som har en urban
livsform og ikke befinner seg i periferien.
Konfliktpotensialet forsterkes av at motstanderne har hatt få formelle roller i utformingen av politikken.
Men kan dette misforholdet forklare den
sterke motstanden mot politikken? Vi tror
det kan, fordi:
1. Politikkens innhold er et konkret t eknisk
kompromiss om antall ulver og hvor
de kan leve. Motstanderne forventer at
politikken vil imøtekomme den rurale
levemåten i konkurranse med interessene
til den u
 rbane levemåten. Ifølge Højrup
(1989) er p
olicyspørsmål som berører
livsformer ofte svært motstridende og
konfliktskapende, de b
 erører grunnleggende verdier med stor symbolverdi, og
innebærer å gi seg i kast med uregjerlige
problemer som ikke er så lett å løse ved
kompromisser.
2. Kostnadene ved politikken er ujevnt fordelt – de som «betaler» kostnadene er
ikke definert som formelle beslutnings
takere i policyutformingen. Mens innholdet i politikken bestemmes av sentrale p
 olitikere og fagmyndigheter som ikke
oppfattes å representere dem som bærer
de faktiske kostnadene. Det er en kjent
sak at politikk med disse egenskapene
ofte skaper sterke og dype konflikter der
det er vanskelig å e tablere gode kompromisser (Wilson, 1989).

3. Motstandere av ulvepolitikken setter utformingen av denne i sammenheng med
kjennetegn ved politikkutformingen på
andre politikkområder som etter deres
mening også er preget av en nedprioritering av periferiens interesser og verdier.
For ø
 vrig viser studier av organisasjonsreformer innenfor for eksempel politi,
sykehus og lokal og regional forvaltning
at disse reformene innebærer en sentralisering som vekker særlig motstand blant
befolkningen som befinner seg i de spredt
befolkede o
 mrådene av Norge (se f.eks.
Higdem, Høyer, Lesjø & Mønnes, 2020).
Samtidig aktiviserer ulvekonflikten skillet mellom det urbane storsamfunnets
syn og de tradisjonelle verdiene som har
preget bygdesamfunnets syn på bruken av naturen. Blant bygdefolket viser
mange stor skepsis til den urbane post
materielle oppfatningen av naturens verdi og sentrums styringskrav overfor periferien (Naustdalslid, 2020).

8. Konklusjon
Utgangspunktet for denne studien var en
undring over hvorfor den norske ulve
politikken har vekket så sterk motstand i de
siste årene. Vår konklusjon er at motstanden
for en stor del kan forklares som en følge av
at måten ulvepolitikken er utformet og gjennomført på i liten grad er egnet til å håndtere
de utfordringene og problemstillingene som
motstanderne av den m
 ener u
 lvepolitikken
primært dreier seg om. Samlet sett berører policyen så mange a spekter ved livene
til dem som på ulike måter blir berørt av
den at ulvepolitikken har å gjøre med det
vi kan kalle 
uregjerlige 
policyproblemer
med stor symbolverdi som involverer
livsformer og deres verdier, kulturer og
interesser. P
 olicyproblemer av denne typen
er v anskelige å løse ved enkle og t eknisk pregede kompromissorienterte policyløsninger.
Motstanden forsterkes av at kostnadene ved
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ulvepolitikken er k
 onsentrert og bæres av
dem som bor i periferien og er direkte berørt
av ulvepolitikken uten at det blir kompensert for dette i særlig grad. Mens fordelene
av den er spredt på dem som ikke er direkte
berørt av politikken på samme måte. Motstanden forsterkes også av at de som bærer
kostnadene ved den fra før opplever at de
har blitt ignorert på tilsvarende måte også
på andre politikkområder.
Studien indikerer at rovdyrpolitikk lett
mobiliserer sterke og klassiske motsetninger
og spenninger i norsk politikk, og kanskje
særlig konfliktlinjen mellom sentrum og
periferi. Ikke minst ligger det an til at rovdyrpolitikk lett mobiliserer motsetningen
mellom den urbane og den rurale livsformen
som ligger implisitt i denne konfliktlinjen.
I den rurale livsformen er naturen i stor grad
et sted hvor ressurser samles til livsopphold.
Det er lett å se for seg at elementer i naturen som truer eller reduserer verdien av
dagliglivet oppleves som en negativ faktor.
På den andre siden er det lett å se for seg at
den urbane livsformen oppfatter rovdyr som
berikende komponenter i naturen, noe som
øker naturens iboende verdi og gir mennesker en distraksjon fra hverdagen som derfor
må beskyttes. Konfliktpotensialet i utform
ingen og iverksettingen av rovdyrpolitikken
er på denne bakgrunnen meget stort.
8.1. Hva kan studien lære oss hvis
målet er å redusere motstand og
konflikt rundt utforming og iverksetting
av rovdyrpolitikk?
Det er vanskelig å se for seg at utforming og
iverksetting av rovdyrpolitikk ikke vil skape
noe motstand og konflikt. Det skyldes at
den berører svært ulike og ofte grunn
leggende spørsmål i et moderne samfunn.
Utformingen av den har et stort symbolsk
potensial som policydesignerne bør være
oppmerksom på. Rovdyrpolitikk blir bedømt og vurdert i en bred politisk kontekst
som gjør at den lett kobles til og sees i sam52

menheng med kjennetegn ved utviklingen
på andre politikkområder. Motstand mot
rovdyrpolitikk kan delvis være et resultat
av motstand mot annen relevant politikk
med samme utforming. «Timingen» av
politikkutformingen og gjennomføringen

av den, samt å se den i sammenheng med
politikkutformingen på andre samfunnsområder, blir spesielt viktig.
Rovdyrpolitikken har potensielt store
omfordelende effekter der ofte noen få i
periferien, som er direkte berørt av politikken, bærer kostnadene ved den. Det gjør
at det er spesielt viktig å sikre at de direkte
berørte får god mulighet til å delta i politikkutformingen.
Politikken bør inkludere ulike virkemidler som kombineres for å sikre at kostnadene og fordelene ved politikken er så
jevnt fordelt som mulig mellom de berørte
partene. Kompensasjonsordningene bør
omfatte et bredt sett av ordninger siden de
skal k
 ompensere for kostnader knyttet til
livsformer.
Rovdyrpolitikken har åpenbart flere
strengt faglige aspekter knyttet til spesifikke
egenskaper ved arten, biologisk artsmangfold og hva som vil være en bærekraftig
belastning av naturmiljøet. Dette er forhold
som gjør at det er naturlig at fagmyndigheter har stor innflytelse over politikk
utformingen. Samtidig påvirker politikken
grunnleggende levekår for mange mennesker på en slik måte at ulempene og fordelene
av den er svært ujevnt fordelt. Utformingen
av politikken bør derfor i siste hånd være
et politisk ansvar der politiske beslutningstakere på lokalt nivå får god mulighet til å
delta og blir gitt stor myndighet.
Det store konfliktpotensialet i rovdyr
politikken gjør det naturlig å søke kompromisser − samtidig berører utformingen
grunnleggende spørsmål og verdier som det
er vanskelig å kompromisse i. Det er viktig
at de som skal utforme politikken er seg
dette bevisst.

Litteratur
Boitani, L. (2000). Action Plan for the
conservation of the wolves (Canis lupus) in
Europe. Nature and environment. Council
of Europe Publishing. Convention on the
Conservation (No. 113).
Boitani, L., Alvarez, F., Anders, O.,
Andren, H., Avanzinelli, E., Balys, V., . . .
Zlatanova, D. (2015). Key actions for Large
Carnivore populations in Europe. Institute
of Applied Ecology.
Cinque, S. (2008). I vargens spår. Myndigheters handlingsutrymme i förvaltningen av
varg. (Dissertation). Gothenburg Univer
sity. Gothenburg.
Cottis, T. (2017, 17. juli). Debatten må
over fra antall ulv, til hvordan vi kan leve
med ulven i ulvesonen. Østlendingen.
Dahl, E., Bergsli, H. & van der Wel, K.A.
(2014). Sosial ulikhet i helse. En norsk kunnskapsoversikt. Oslo: Oslo and Akershus
University College. Retrieved at http://
www.hioa.no/helseulikhet
Dahle, H. (2016, 11. september). Nye
spørsmål rundt forskningen på ulven i
norsk natur: Hvem er de genetisk viktige?
Østlendingen.
Dammen, K. (2017, 3. mars). Ulvemerkin
gen – en ren provokasjon. Østlendingen.
Delphin, A.G. (2016, 24.november).
Helgesen, ulven og eiendomsretten.
Østlendingen.
Dokument 8:163 S (2010–2011). Repre
sentantforslag om endringer i forvaltnin
gen av rovvilt.
European Commission (2015). Report to
DG Environment. Retrieved from https://
ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/species/carnivores/pdf/
key_actions_large_carnivores_2015.pdf
European Commission (2015). Communication plan. First version communication
plan for the EU Platform on Coexistence
Between People and Large Carnivores.
European Commission, DG Environment.
Frogner, E. (2017, 29. mars). Vidar Helge
sen roper ulv, ulv. Østlendingen.
Fukuyama F. (2019). Identitet: Hvordan
tap av verdighet truer demokratiet vårt.
Dreyers forlag. Oslo.
Gjems, K.A. (2017, 12. februar).
Ulvesaken er en demokratisk krise.
Østlendingen.

Grønmo, S. (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget.
Hartel, T., Scheele, B.C., Vanak, A.T.,
Rozylowicz, L., Linnell, J.D.C. &
Ritchie, E.G. (2019). Mainstreaming
human and large carnivore coexistence
through institutional collaboration. Conservation Biology: the Journal of the Society
for Conservation Biology, 33(6), 1256–1265.
Hassel A. (2015). (Second Edition).
International Encyclopedia of the Social &
Behavioral Sciences Amsterdam: Elsevier.
Higdem, U., Høyer, H.C., Lesjø, J.H. &
Mønness, E. (2020). Changing attitudes
towards territorial municipal reforms?
The case of Inland Norway. Lex Localis 2020; Volum 18 (2), s. 271–291.
Hill, M. & Varone, F. (2016). The public
policy process (seventh edition). Routledge.
Højrup, T. (1989). Det glemte folk.
Museum Tusculanum forlag.
Innst. S. nr. 174 (2003–2004). Rovvilt i
norsk natur.
Innst. 330 S (2015–2016). Ulv i norsk
natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone.
Knill, C. og Tosun, J. (2012). Public Policy.
A new Introduction. London og New York.
NY: Palgrave MacMillan.
Krange, O., Skogen, K. & Helland, H.
(2017). Nordmenns holdninger til store
rovdyr – endringer fra 2010 til 2017.
NINA-report 1386.
Lowi, T.S. (1972). Four systems of Policy,
Politics, and Choice. Public Administration
Review. Vol. 32 (4). (Jul.–Aug. 1972) pp.
298–310.
Lundby, M. & Lillestu, B. (2016, 28. sep
tember). Ulv uten kaffe. Østlendingen.
Naustdalslid, J. (2020). «Ulvekonflikten
og periferiens politiske transformasjon».
I R. Almås & E.M. Fuglestad (Red.).
Distriktsopprør. Periferien på nytt i sentrum.
Oslo: Dreyers forlag (s. 276–294).
Nie, M. (2003). Drivers of natural resourcebased political conflict. Policy Sciences
36:307–341, 2003.
Olsen J.P. (Red.). (1978). Politisk organi
sering: Organisasjonsteoretiske synspunkter
på folkestyre og politisk ulikhet. Bergen:
Universitetsforlaget.
Prop. 1 LS (2020–2021). For budsjettåret
2021 – Skatter, avgifter og toll 2021.

Rovviltforskriften (2005). Forskrift om
forvaltning av rovvilt. FOR-2005-0318-242. Lovdata. https://lovdata.no/
forskrift/2005-03-18-242
Rittel, H.J.W. & Webber, M. (1973):
Dilemmas in a general Theory of Planning.
Policy Sciences, 4:2 (1973 : June) p.
155–169.
Rokkan, S. (1987). Stat, nasjon, klasse.
Essays i politisk sosiologi. Oslo: Universi
tetsforlaget.
Skogen, K. (2010). Adapting Adaptive
Management to a Cultural Understan
ding of Land Use Conflicts. In: Society &
Natural Resources. An International Journal.
Pages 435–450. | Published online: 30
Nov. 2010.
Soulsbury, C.D. & White, P.C.L. (2015).
Human-wildlife interactions in urban
areas: a review of conflicts, benefits and
opportunities. Wildlife Research, 42(7),
541.
St.meld.15 (2003–2004). Rovvilt i norsk
natur. Miljøverndepartementet.
Thagaard, T. (1998). Systematikk og innlevelse. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget.
Treves, A. (2008). “The Human Dimen
sions of Conflicts with Wildlife around
Protected Areas”. In M.J. Manfredo, J.J.
Vaske, P.J. Brown, D.J. Decker & E.A.
Duke (Eds.). Wildlife and society: The
science of human dimensions. Washington,
DC: Island Press.
Warberg, A. (2017, 16. november). Kan
demokrati være en tvang? Østlendingen.
Wester, A. (2017, 1. februar). Sannheten
må fram. Østlendingen.
Wilson, J.Q. (1989). Bureaucracy. What
Government Agencies Do And Why They Do
It. New York: Basic Books.
Østmoe, G. (2016, 24. februar). – Ingen
juridisk eller biologisk tvil om ulv. Intervju
med Arnodd Håpnes. Østlendingen.
Østmoe, G. (2017, 12. januar). – Skal løse
ulvefloken. Intervju med Øyvind Bæk.
Østlendingen.
Østmoe, G. (2017, 5. juli). Sp-Trygve:
– Har hverken formtopp eller spurt.
Intervju med Trygve Slagsvold Vedum.
Østlendingen.

53

Veksten i offentlige utgifter vil framover
bli vesentlig sterkere enn veksten i brutto
nasjonalproduktet. Derfor vil offentlige
utgifter utgjøre en stadig større andel av
økonomien, hevder Marc Robinson i boka
Bigger Government, utgitt i 2020.
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Offentlig sektor vil
bli større. Men er
det noe problem?
Kommentarer til boka Bigger Government
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Forfatteren presenteres som budsjettekspert
og professor i økonomi, og som en tidligere
sentral rådgiver i Det 
Internasjonale
Pengefondet (IMF). IMF har vært en av

de viktigste pådriverne for ideologien om å
privatisere og selge ut fellesgoder og bygge
ned velferdsordninger i land med finansielle
problemer. Land som har blitt avhengig av
støtte fra IMF er tvunget til å iverksette tiltak som å bygge ned fellesskapets virksomheter og erstatte det med privat kommersiell
virksomhet, og selge/privatisere 
nasjonale
naturressurser, eiendommer og virksom
heter. Dette har vært standard betingelser
for å få støtte gjennom lån og andre økonomiske tiltak fra IMF. Robinson har også
arbeidet som rådgiver i OECD med temaer
som budsjettering og offentlige utgifter.

Kraftig vekst i offentlige utgifter
Bokas budskap er at vi står framfor en
kraftig vekst i offentlige utgifter til:
• Helsetjenester
• Pensjoner til eldre fordi antall eldre øker
sterkt
• Økt støtte til personer som ikke får
eller kan arbeide fordi den teknologiske
utviklingen kan skape massearbeids
løshet
• Det grønne skiftet for å unngå global
oppvarming
• Vedlikehold i infrastruktur og
investeringer i ny infrastruktur fordi
vi har latt den forfalle
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Dette er bakgrunnen for bokas tittel –
Bigger Government. Veksten vil ifølge forfatteren komme uavhengig av om høyre
sida eller venstresida styrer et land. Veksten
kan ikke finansieres med at staten låner
eller «trykker» penger. Det kreves skatte
økninger, og forfatteren tviler på at innbyggerne vil akseptere slike skatteøkninger. En
risikerer at tilliten til våre politiske systemer
svekkes. Det hele kan ende i ustabile forhold
og sammenbrudd i våre politiske systemer.
Robinson foreslår ikke løsninger på disse
utfordringene.
Innholdet i boka ligner mye på analysene
og budskapene som er fremmet i omtrent
alle perspektivanalyser for norsk økonomi
etter 2000. De tankene Robinson presenterer i sin bok er derfor ikke nye i norsk
politisk debatt. Tvert imot er debatten
heller dominert av slike budskap. Civita og
Finansdepartementet er vel de fremste som
påstår at vår velferdsstat på lang sikt ikke er
bærekraftig på grunn av økningen i helse
utgiftene og andelen eldre. I perspektiv
meldingene har konklusjonene vært at vi
må dempe veksten gjennom reduksjon i
tjenestetilbudet, avvikle deler av velferdssystemene, privatisere tjenester og infrastruktur og selvsagt effektivisere offentlige
tjenester. Det er viktige begrunnelser for
arbeidslinja – flere må delta i arbeidslivet,
og hver og en av oss må stå i arbeid lenger.
Jeg tror absolutt at Robinson har rett i at
dersom vi får en samfunnsutvikling hvor vi
reelt sett blir «rikere og rikere» bør vi få en
utvikling av fellesutgiftene i den retningen
han forventer. Det skyldes realøkonomiske
forhold. Skal målet for samfunnsutviklingen være å legge til rette for at folk flest får
et best og tryggest mulig liv og samfunn, er
dette en høyst sannsynlig konsekvens. Det
bør være grenser for hvor mange biler og
hvor mye mat, klær og andre luksuspregete
goder vi har behov for. Får vi stadig bedre
råd, bør vi prioritere jevnere fordeling i den
private velstanden, bedre helsetjenester,
bedre tjenester knyttet til oppvekst, utdan56

ning og kultur, trygghet for livsstandard
dersom vi ikke kan arbeide, god infrastruktur og ivaretakelse av natur, miljø og klima.
Dersom vi får stadig bedre råd, hvorfor skal
vi ikke klare å sikre en slik god utvikling?
(Bakke og Farstad, 2021). Min vurdering er
at problemene og utfordringene blir langt
større om vi ikke får en vekst slik Robinson
forutsetter, men må omstille oss uten vekst.
Det er også et mulig scenario for framtida.

«Measurement without theories»
Boka er bygget opp omkring presentasjon
av forskjellig statistikk som viser utviklingen av offentlige utgifter i hovedsak fra de
siste 50 årene. Noen få statistikker går tilbake til 1950, og det er framskrivinger av
utgiftene til 2050. Statistikken er beskrevet
gjennom andeler av bruttonasjonalprodukt
(BNP) og som utgifter per innbygger. Det
reflekteres lite over sammenhenger og innhold. Om tallene er sammenlignbare, hoppes det bukk over. Statistikken er hentet
fra velkjent statistikk, særlig fra OECD og
i noen grad IMF. Her er det lite nytt. Det
skjer i liten grad grunnleggende drøfting
av innholdet i de statistiske begrepene som
brukes og hva slik statistikk viser. Presentasjonene er sensasjonspreget, slik journalistikk og politisk budskap ofte preges av for å
skape overskrifter og skremsel. Jeg vil også
påstå at boka og analysene fortjener etiketten «Measurement without theories».
For eksempel er drøfting av de store
utfordringene med å sammenligne land
som har ulik organisering av fellesskapsløsninger og offentlig virksomhet, omtrent
fraværende. Forfatteren begrunner det med
at slike forklaringer er vanskelige og vil
gjøre boka kjedelig å lese (boring, s. 5). Ett
eksempel er Japan, som i bokas første figur
(s. 9) framstilles som det mest forgjeldede
av de «avanserte» landene. Per innbygger
er brutto statlig gjeld i Japan angitt å være
nesten tre ganger så høy som for eksempel

i Finland, Nederland og Tyskland. Sam
tidig er det elementært at skal en skaffe seg
lån internasjonalt til gunstige renter, så er
Japan et hovedmarked. Markedet i Japan
er i realiteten gigantisk når en skal skaffe
seg lån internasjonalt. Derfor er spørsmålet
hvordan en slik sammenligning ville sett ut
om en så på et sammenlignbart nettobegrep
for gjelda i stedet for brutto gjeld. Altså
eliminere intern gjeld mellom ulike deler av
offentlig virksomhet.
Boka har en referanseliste på 20 sider
uten at andre klassikere på dette området
enn Baumol er med. Derfor har jeg avslutningsvis gjengitt konklusjonene og referansene til noen viktige klassikere.

Skillet mellom offentlig virksom
het og inntektsoverføringer til
husholdninger
Det er elementær svakhet i boka at det som
sammenlignes er offentlige utgifter. Offentlige utgifter består av to hovedgrupper:
• Offentlig kjøp av varer og tjenester. Det
måler vi gjennom nasjonalregnskaps
begrepet offentlig konsum eller offentlig
bruttokonsum. Altså produksjonen
av varer og tjenester til innbyggerne
gjennom kollektive goder og offentlige
velferdstjenester. Det er her vi finner
lønnskostnadene til alle offentlig ansatte
fra administrasjon, tjenester til oppvekst, utdanning og forskning, sosial
trygghet, offentlige helsetjenester, i
kultur og de store kollektive godene
som rettsvesen og politi, forsvar og
infrastruktur. I Norge ivaretas dette av
kommuner, fylkeskommuner og staten.
• Inntektsoverføringer til husholdningene. Dette gjelder i særlig grad trygde
systemet. Det er en viktig del av inntektene til store befolkningsgrupper, og
disse inntektene bruker de til å kjøpe

vanlige goder i markeder. De b
 etaler
skatt på inntektene, og skatter og
avgifter når de kjøper varer og tjenester
i markedene. Det kan også være støtte
i form av inntektstilskudd til næringsvirksomhet. Det kaller vi subsidier, men
det er det lite av i dag.
Enhver analyse av utviklingen av offentlige
utgifter må ivareta dette skillet om den skal
være seriøs, fordi karakteren og v irkningene
på økonomien av disse to typene offentlige
utgifter er ulike (Oksnes, L.K. & Jensen, B.,
2014). I Bigger Government er ikke skillet
mellom disse utgiftene drøftet. De er sauset
sammen.

Nærmere om hovedinnholdet
i boka
I boka drøftes utfordringene med økte
offentlige utgifter på områdene:
• Helsetjenester
• Virkningen av økt levealder på
pensjonssystemene
• Hva det vil koste å bekjempe global
oppvarming
• Offentlig infrastruktur som forfaller og
mangler nyinvesteringer
Det er klart at vi får økte offentlige utgifter på disse virksomhetsområdene dersom
vi får høyere inntekter i samfunnet vårt.
Men det er også slik at økt innsats innenfor utdanning og forskning, infrastruktur,
helsetjenester og tiltak for å få til det g rønne
skiftet, er drivere og forutsetninger for økt
verdiskaping også i privat virksomhet. Den
offentlige innsatsen er en forutsetning for
vekst i samfunnet og økt verdiskaping i
markedsstyrt virksomhet.
Når vi blir rikere synes det å være tendenser til at vi ønsker å bruke relativt mer
av vår inntekt til helsetjenester. Når OECD
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sammenligner medlemslandenes utgifter
til helsetjenester kan vi også observere en
slik sammenheng.1 Men det er ikke forfatteren enig i. Hans analyse er at vi må se på
mer spesifiserte helsetjenester. For eksempel peker han på at etterspørselen etter
behandling i forbindelse med slag eller diabetes er avhengig av om vi er blitt rammet
av diabetes eller slag, og at det ikke har så
mye med inntekt å gjøre (s. 71). Han ser ikke
selv ironien i det han skriver. Alle kan bli
rammet av slike lidelser, og vi har en felles
interesse av økt innsats på disse områdene
for å få bedre løsninger. Dette kan vi få til
når helsetjenestene er et fellesgode som alle
har tilgang til. Dersom vi får høyere verdiskaping er det ikke overraskende at vi da
ønsker og har råd til å bruke mer på nødvendige og effektive helsetjenester.
I det hele tatt legger Robinson fram
velkjent, men interessant statistikk og
sammenhenger i analysen av utgifter til
helse
tjenester. Der viser han at det landet i verden som bruker klart størst andel
av BNP til helse
tjenester er USA, med
en andel på over 17 prosent i 2018. Nest
høyest ligger Sveits med 12 prosent, mens
Canada, Frankrike og Japan ligger mellom 10 og 11 prosent (s. 28). USA er et
land hvor helsetjenestene d
 rives som privat
virksomhet i hovedsak finansiert av private
forsikringssystemer. Når utgiftene og inntektene til helsetjenestene øker i USA, øker
også BNP tilsvarende. Så der er dette rett
og slett bare økt verdiskaping. De amerikanske p
 olitikerne bekymrer seg ikke så
mye over de høye helseutgiftene. Bekymringen synes å være mer knyttet til at svært

De uriktige påstandene om våre
høye helseutgifter ble brukt som
hovedargument for å innføre
helseforetaksreformen i 2001.
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mange, til tross for det høye utgiftsnivået
og ressursbruken, ikke har tilgang til helsetjenester. De må vel stille seg spørsmålet
om de bruker helsetjenestene sine slik at
det gir størst helsegevinst for innbyggerne.
Det kan godt være at de har produktive
helsetjenester, men det blir jo ikke effektive helsetjenester om de ikke fordeles til de
innbyggerne som har størst behov.
De nordiske landene er ikke med i
Robinsons statistikk over helseutgifter,
men de ligger alle lavere med et utgiftsnivå
på under ti prosent av BNP. Det er omtrent
på europeisk gjennomsnittsnivå, men altså
lavere enn det andre rike land i Europa og
Nord-Amerika har. Etter min vurdering var
det en skandale da helseministrene Tønne,
deretter Bjarne Håkon Hanssen og Anne
Grethe Strøm Eriksen – støttet av eksperter i Helsedirektoratet og helseeksperter
som professor Jan Grund – hevdet at Norge
hadde verdens høyeste utgiftsnivå til helsetjenester etter USA. Om det høye utgiftsnivået var en bløff eller uvitenhet, vet jeg ikke.
De uriktige påstandene om våre høye
helseutgifter ble brukt som hovedargument
for å innføre helseforetaksreformen i 2001
og samhandlingsreformen i 2009. Vi husker
Hanssens slagord: «Vi bruker mest, men er
ikke best». Påstanden om at vi bruker mest
var ikke i nærheten av virkeligheten. Tvert
imot lå vi på et gjennomsnittsnivå i ressurs
bruk, og hadde samtidig gode resultater
(Jensen, 2021).
Helseforetaksreformens mål var å
omdanne sykehusene våre til private bedrifter. Da ble pasientene kunder, behandlingen
produksjon og ventelistene ordrereserve. I et
slik system kunne helsetjenestene bli p
 rivat
verdiskaping, og økte utgifter øker BNP.
Det er noen av oss som fortsatt husker hvordan reformen ble introdusert i 2001. Men
Arbeiderpartiet synes å ønske å videreføre
systemet og bare «riste litt» i det systemet
1
Jevnlige publikasjoner fra OECD, Health at a Glance | OECD
iLibrary (oecd-ilibrary.org).

Jens Stoltenberg og Tore Tønne da innførte.
Og Bjarne Håkon Hanssen dro betegnende
nok til USA for å finne bedre 
modeller
for å organisere helsetjenestene våre da
han lanserte den såkalte «samordnings
reformen».
Når vi blir eldre, får flere friske eldre og
folk lever lenger, øker utgiftene i pensjonssystemene. Men det er også slik at flere vil
kunne arbeide lenger og dermed bidra til økt
verdiskaping og et større BNP. Det er også
relativt opplagt at når vi har god økonomi
i yrkesaktiv alder vil vi ønske å spare mer
for å sikre oss inntekter når vi ikke lenger
har arbeidsinntekt eller evne og mulighet
til å arbeide. Norge gjennomførte i 2011
en storstilt pensjonsreform for å møte disse
utfordringene. Den har økt utgiftene til
folketrygden kraftig (Jensen, 2018). Påstanden er at reformen på lengre sikt vil redusere
pensjonsutgiftene. Her må vi også huske at
innbyggerne betaler for disse ytelsene gjennom særskilte avgifter.
Dersom det offentlige ikke hadde ivare
tatt dette via folketrygden, hadde selvsagt innbyggerne organisert det gjennom
egne forsikringsordninger. Da ville færre
hatt tilgang til gode pensjoner, og det ville
skapt gode tider for forsikringsbransjen.
Det er i denne retningen Stoltenbergs store
pensjonsreform går. Foreløpig har dette
økt pensjonsutgiftene, og vi har et system
hvor en kan få pensjon selv om en har full
arbeidsinntekt. Mens personer som ikke har
arbeidsevne eller arbeidsmulighet kommer
dårligere ut enn i det gamle systemet.
At det vil koste å snu trenden med global
oppvarming i form av strukturendringer hos
husholdninger og næringsliv, er vel de fleste
innforstått med. Det er ikke noe nytt, og
vil kreve offentlige investeringer og støtte.
At det også kan være forfall i infrastruktur
er heller ikke ukjent. Men at dette siste er
en hovedtrend, er jeg mer usikker på. Tvert
imot har det vel gått framover på de fleste av
disse områdene.
Hovedproblemet de siste 30 årene er

den økende troen på at kommersialisering,
privat
isering og bruk av markeder også
løser fellesgodene og velferdstjenestene på
en bedre måte enn å anvende og utvikle den
organisasjonsstrukturen vi har brukt til å
bygge den norske velferdsstaten. Det har vi
gjort gjennom kommuner, fylkeskommuner
og staten. I dag vet vi at de nye metodene
som ble startet opp i Reagens presidentperiode i USA og Thatchers maktperiode
i Storbritannia ikke har gitt oss mer effektive fellesgoder og velferdstjenester. De har
bidratt til det motsatte og i tillegg medført
at enkeltpersoner har skodd seg grovt på
offentlige skatteinntekter.

Offentlige fellesgoder og markeds
løsninger
Når en skal drøfte offentlige utgifter må en
være oppmerksom på det går et grunnleggende skille i økonomien mellom hva som
bør drives gjennom offentlig virksomhet
og fellesløsninger og hva som er egnet til å
ivaretas gjennom kommersielle markeder.
Dette grunnleggende skillet burde være
elementært for enhver samfunnsøkonom.

Allerede i Adam Smiths store verk Wealth
of nations fra 1780 stod dette skillet helt
sentralt. Såkalte kollektive goder – goder
som vil være allment tilgjengelige – og
naturlige monopoler egner seg ikke for

kommersielle markeder. Det gjelder også
for de fleste offentlige velferdsgodene.
Jeg velger å betegne alt dette som felles
goder. De produseres i offentlig virksomhet (kommuner, fylkeskommuner og stat)
og av ideelle private virksomheter, finansieres i fellesskap gjennom skatter og
avgifter og andre offentlige inntekter, og
fordeles etter behov. Denne hoveddelen
av økonomien omfatter vel 30 prosent av
samlet sysselsetting i Norge målt i årsverk.
Denne andelen har i Norge vært overraskende s tabil i de siste 30-40 årene. Men i
et lengre tidsperspektiv har den vært sterkt
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økende. Den sterke økningen i andelen
fra 1950 og utover har sammenheng med
utviklingen av vår velferdsstat. Utbyggingen av velferds
tjenestene ble i hovedsak
drevet fram av kommuner og fylkeskommuner. Staten tok seg mer av inntektsoverføringene gjennom trygdesystemet hvor
den store merkesteinen var innføringen av
folketrygden i 1967.
Et av mine hovedpoenger har vært at forutsetningen for den økte yrkesdeltakelsen
blant kvinner fra 1970-årene og utover var
oppbyggingen av tjenestene i kommunene
til oppvekst og skole, og til eldre og andre
grupper med behov for hjelp. Disse oppgavene ble tidligere i stor grad ivaretatt av
kvinnene i husholdningene.
Da denne revolusjonen startet, var
yrkesdeltakelsen blant kvinnene i Norge
så vidt over 40 prosent. Nå er den doblet
og på omtrent samme nivå som for menn.
Og det var nettopp i oppvekst- og skolesektoren og i helse- og omsorgstjenestene
i kommuner og fylkeskommuner at disse
mange kvinnene fikk jobb. Dette har selvsagt gitt økte offentlige utgifter. Men samtidig ga det økt verdiskaping og en masse
kvinner som betalte skatter og avgifter
og brukte mer til å etterspørre varer og
tjenester i markedene. Denne revolusjonen
med økte offentlige utgifter ser det ut til
at vi kom svært godt ut av (Jensen, 2003,
s. 15–18).
Den andre delen av økonomien ivaretas
gjennom kommersielle markeder. Nærmere
70 prosent av sysselsettingen i Norge målt i
årsverk deltar i denne delen av økonomien.
Her finnes løsningen gjennom selvstendige
produsenter som produserer godene, og
husholdninger og andre som etterspør og
kjøper dem i markedene. Når fellesgoder og
velferdstjenester ivaretas gjennom offentlig
virksomhet, er den viktigste begrunnelsen
at markedsløsninger og kommersiell virksomhet ikke fungerer eller ikke gir de resultatene vi ønsker. Markedet fungerer ikke på
disse områdene.
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Viktige studier av sammenhengen
mellom vekst i offentlig sektor og
bruttonasjonalprodukt
Siden den tyske økonomen Adolph Wagner
i 1890 (Wagner, 1890) presentert sitt store
verk om sammenhenger mellom behovet for
offentlige tjenester og inntektsveksten i et
samfunn, har det kommet flere store studier
innenfor dette temaet. Her skal jeg nevne
tre av de viktigste.
Først – Wagner konkluderte med det
som i ettertid er benevnt som Wagners lov:
«Etterspørselen etter offentlige tjenester
øker mer enn økningen i private inntekter».
Veldig forenklet begrunnet han det
særlig med at etter industrialiseringen av et
samfunn ble samfunnet og økonomien mer
kompleks, det ble større indre motsetninger og det krevde – etter hvert som økonomien vokste – en relativt sett større offentlig s ektor for å levere de tjenestene som var
nødvendige.
Så var det lenge stille når det gjaldt
forskning på dette området. I 1961 kom
en viktig studie av Peacock og Wiseman
(Peacocok & Wiseman, 1961), basert på
en studie av utviklingen av offentlig sektor
i Storbritannias økonomi. De avviste ikke
Wagners teori, men mente at han hadde
generalisert for mye. Deres konklusjon var
at størrelsen på offentlig sektor i et demokrati i større grad også var preget av politiske valg. De pekte på at veksten i offentlige
utgifter hadde en tendens til å øke sprangvis med varierende mellomrom, og at de ble
utløst av store sosiale eller økonomiske forstyrrelser i økonomien og samfunnet. For
eksempel kunne krig være en slik forstyrrende faktor.
I 1967 lanserte Baumol det som i ettertid
er beskrevet som Baumol-effekten i en artikkel i American Economic Review ( Baumol,
1967). Han påpekte at det går et skille
mellom arbeidsintensive tjenester (som frisører, helse- og omsorgstjenester, utdan-

ning og kultur) og vareproduksjon som
kan automatiseres ved hjelp av teknologi.
Ved p
 roduksjon av varer er det mulig å øke
produktiviteten gjennom økt kapitalinnsats
og teknologisk utvikling. Dette er vanskeligere i tjenestenæringene, siden hårklipp eller
undervisning i et raskere tempo forringer
kvaliteten. Baumols studier gjaldt i første
omgang kultursektoren, og hans favoritt
eksempel var en strykekvartett som spiller
Beethoven. Da trengs like mange musikere
og like lang tid i dag som på 1800-tallet.
Han konkluderte med at siden offentlig
sektor var dominert av tjenesteyting – helseog omsorgstjenester, utdanning og kultur –
måtte en forvente en sterkere utgiftsøkning
her enn veksten i bruttonasjonalproduktet,
og offentlig utgifter må forventes å øke relativt når vi blir stadig rikere.
Han har senere påpekt at dette ikke er
noe problem. Når vareproduksjonen blir
mer effektiv, trenger vi mindre arbeidsinnsats for å produsere de varene vi trenger.
Det frigjør kapasitet til tjenester og vi har
bedre råd til å etterspørre tjenester. Derfor,
ifølge Baumol, er ikke dette et problem for
samfunnsøkonomien. Tvert imot er det en
del av velferdsøkningen (Baumol, 2013).
Altså nærmest det motsatte av Robinsons
noe mer primitive antakelser.

Hvordan løses utfordringen med
at behovet for fellesgoder og
pensjoner relativt sett øker som
andel av BNP når vi blir rikere?
Robinson etterlater i boka Bigger Government et inntrykk av at en sterk vekst i off
entlige utgifter og å skape stater med gode
og ressurskrevende offentlige fellesgoder og
velferdstjenester, nærmest vil bli et uløselig økonomisk problem for alle regjeringer,
uavhengig av om de tilhører høyre- eller
venstresida i politikken. I perspektivmeldingene fra alle typer regjeringer i Norge i

perioden fra Stoltenberg 1 til Regjeringen
Solberg har det blitt skapt et inntrykk av
at veksten i offentlig sektor er et stort problem. Men i alle disse meldingene forventes
det samtidig en kraftig vekst i BNP – også
i det private konsumet. At dette er et prioriteringsspørsmål, og at vi i realøkonomien
har plass til veksten i offentlig sektor, har
vært underkommunisert i disse meldingene
(Bakke & Farstad, 2021).
I disse dager kan strømforsyningen
til husholdningene og store deler av vårt
næringsliv være et eksempel som illustrerer
dette. Strømforsyningen ble før 1992 levert
av kommunene. De hadde forsyningsplikt
til kostnadsdekkende priser. De eide og
drev sammen med staten de fleste vannkraftverkene og forsyningsnettet for strømmen. Hele systemet fungerte meget godt.
Det ble finansiert fullt ut av innbyggerne og
næringslivet og som nevnt gjennom kostnadsdekkende priser. Det var ingen belastning for skattesystemet. Tvert imot ga det
arbeidsplasser og skatteinntekter til det
offentlige gjennom de skattene og avgiftene
arbeidstakerne betalte.
Dette systemet ble i løpet av kort tid
erstattet av systemet som i dag gir oss vanvittige priser og vanvittige fortjenester for
vannkraftverkene. Hva var hovedbegrunnelsen fra olje- og energiminister Eyvind
Reiten da det nye systemet ble innført i 1991?
(Olje- og energidepartementet, 1991). Reitens påstand var at et kvasimarked (kunstig
konstruert marked med konkurranse og fri
prisdannelse) ville gi oss mer effektiv energi
produksjon og lavere elektrisitetspriser, og
stoppe påståtte overinvesteringer i elektrisitetsforsyningen. Alle partier på Stortinget med unntak av SV var med på dette i
1991. Da Stoltenberg var næringsminister
advarte han mot det kommunale systemet
ved å hevde at forbrukerne ble tvunget til
å betale for unødvendig høye investeringer
i elektrisitetsforsyningen gjennom det som
han benevnte som et kommunalt monopol.
Alt som fantes av fagekspertise i både
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den statlige og den kommunale elektrisitetsforsyningen advarte mot disse endringene
av systemet da det ble iverksatt, men uten
at det det hjalp. Det var naturligvis ikke noe
økonomisk problem hverken for innbyggerne eller kommunene at elektrisitetsforsyningen ble ivaretatt av kommuner og stat og
finansiert av kostnadsdekkende avgifter og
brukerbetaling. Tvert imot sikret det husholdninger, organisasjonsliv og næringsliv
tilfredsstillende dekning av strøm til priser
basert på det elektrisiteten kostet å produsere og levere til brukerne. Prisene var
stabile og ble basert på budsjetter vedtatt
av kommunestyrene. Men i dette systemet
var det ikke mulig å ta ut vesentlig profitt
eller overskudd til eierne. Elektrisitetsverkene måtte levere omfattende kalkyler som
viste hva det ville koste å sikre energiforsyningen på både kort og lengre sikt. Videre
var det utviklet prissystemer som ivaretok
for
delingsproblematikken og hadde langt
sterkere incentiver til energisparing enn det
vi fikk etter 1992.

Avslutningskommentar
Avslutningsvis bør det minnes om at virksomheten i offentlig sektor knyttet til produksjon av tjenester i utdanningssektoren,
helse- og sosialsektoren, kultursektoren og
teknisk sektor, rettsvesen, infrastruktur
osv. er like mye verdiskaping som virksomheten i privat forretningsvirksomhet. De

REFERANSER
Bakke, H. & Farstad, S. (2021). Syns
punkter på Perspektivmeldingen 2021.
Vi har råd til velferdsstaten. Samfunn og
økonomi, 10(2).
Baumol, W. (1967). Macroeconomic of
Unbalanced Growth. The Anatomy of
Urban Crises. American Economic Review.
Baumol, W. (2013). The cost deseas. Yale
University Press.
Jensen, B. (2003). Kommune-Norge –
bedre enn sitt rykte. Kommuneforlaget.
Jensen, B. (2017). Offentlig eller privat

62

ansatte betaler skatter og avgifter på samme måte som dem i privat sektor. Faktisk viser beregninger at de ansatte betaler en litt
større andel av sine inntekter i skatt enn det
personer som er knyttet til forretningsvirksomhet gjør.
Påstanden som ofte blir framført om at
offentlige fellesgoder ikke er verdiskaping
på linje med det som foregår i privat forretningsvirksomhet, er en stor misforståelse.
Men det er ikke mangel på slike påstander,
som for eksempel i en bok om velferds
staten: «Offentlig sektor ‘lever’ nemlig av
privat sektor i den forstand at verdiene som
skapes i privat sektor går til å finansiere velferdsstaten» (Stamsø, 2019, s. 59). Det er
ikke vanskelig å finne tilsvarende uttalelser
også fra politikere og offentlige ledere.
Samspillet mellom virksomheten i markedene og fellesgodene er avgjørende for vår
velstands- og velferdsutvikling. Det er vanlig å anta at de viktigste driverne for vekst og
utvikling er utdanningssystem og forskning.
Det ivaretas i Norge i all hovedsak gjennom
offentlig virksomhet, og er offentlige utgifter. For nærmere utdyping vises til artikkelen Offentlig eller privat utbygging og drift
av fellestjenester – hva lønner seg? i Fag
bladet Samfunn og økonomi (Jensen, 2017).
Vi finner nok løsninger på å finansiere de
offentlige utgiftene i offentlig sektor dersom
det er realøkonomisk grunnlag for dem.
Det er realøkonomien som setter grensene
for hva vi kan ha av offentlig virksomhet og
offentlige utgifter.
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Den første
norske læreboka
i statsøkonomi
I det illustrerte ukebladet Skilling-Magazin startet i året 1845 en føljetong kalt
Oversigt af Statsøkonomien. De 24 artiklene i denne serien utgjør det vi kaller den
første norske læreboka i statsøkonomi. Føljetongen er ikke signert, men forfatteren
er antatt å være Gottlieb Linstow Tischendorff. Hans framstilling bygger i hovedsak
på arbeidene til den franske økonomen Jean-Baptiste Say, men han trekker også inn
norske forhold. De viktigste punktene i føljetongens tre avsnitt trekkes fram:
1. Produktionens Fænomener, 2. Om Afsætning og Markedsprisen samt Bank- og
Pængevæsenet, 3. De nyfrembragte Værdier, de er Indtægternes Fordeling iblandt
Samfundets Medlemmer.
ARTIKKELEN ER
FAGFELLEVURDERT
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Skilling-Magazin med undertittelen Til
Udbredelse af almennyttige Kundskaber

var Norges første illustrerte ukeblad. Det
utkom fra 1835 til 1891. Sammen med a ndre
ukeblader som Illustrert Nyhedsblad og
Illustrert Folkeblad ble det en svært viktig
kanal for visuell folkeopplysning og kulturformidling.1 Ukebladet ble i dagligtale kalt
Skillingsmagasinet.
Det ble planlagt og etablert i 1834 av
Trondheims-kjøpmannen og litografen
Peter Andreas Brandt (1792–1862) og den
danske zoologen og paleontologen Peter
Wilhelm Lund (1801–1880). De kan ha
funnet ideen til ukebladet av det engelske
Penny Magazine, som utkom i årene 1832–
1845, det franske Le Magazin Pittoresque
(1833–1838), det tyske Pfennig Magazin (1833–1850) eller det danske Penning
Magazin som utkom fra 1834.
Trykkingen
av
Skillingsmagasinet
skulle foregå i København. Brandt klarte
ikke finansieringen, men overtalte Carl
August Guldberg (1790–1884) til å ta over
utgivelsen, mot å påta seg Brandts gjeld.
Guldberg var nettopp blitt teologisk
kandidat fra Universitetet i Christiania. Da
han fikk tilbudet, dro han straks til København hvor han kom i forbindelse med polakken Adam Dzwonkowski (1815–85), som
hadde flyktet fra sitt hjemland etter oppstanden i 1831. De ble kompanjonger, og
samme år ble bokhandler- og boktrykker
firmaet Guldberg & Dzwonkowski opp
rettet. Firmaet startet umiddelbart med
utgivelsen av Skillingsmagasinet. Guldberg ble ukebladets første og meget skrive
kyndige redaktør.
Det felles firmaet sto som utgiver av
magasinet helt fram til 1846. Dette året
ble firmaet solgt til brødrene Christopher
(1810–92) og Jacob Dybwad (1823–99),
som etablerte firmanavnet C.U. Dybwad
& Comp. Dette firmaet overtok også ut
givelsen av magasinet. 2 Årsaken til salget
var at Dzwonkowski ønsket å reise tilbake
til Polen, og at Guldberg ønsket å bli prest,

men han fortsatte som redaktør fram til
1857. Da søkte han og fikk stillingen som
kapellan i Ullensaker. Deretter var han
sogneprest i Onsøy.
Guldberg ble etterfulgt av Hartvig
Marcus Lassen (1824–1897). Han var

redaktør til og med nr. 9/1891. Lassen var
en flittig skribent i både Magasinet og i
aviser og andre ukeblader. Lassen var også
Henrik Wergelands forlegger. I tillegg var
han i enkelte perioder medredaktør og
senere eneredaktør av tidsskriftet Folkevennen, Christiania Intelligentssedler og Den
Norske Rigstidende. Da Lassen gikk av, tok
Jordan Nordahl Brun Rolfsen (1848–1928)
over, Han var redaktør til Skillingsmagasinet gikk inn ved utgangen av 1891.

Lærebok i statsøkonomi
I Skillingsmagasinets nr. 17/1845 startet en
føljetong kalt Oversigt af Statsøkonomien.
Serien fortsatte med 18 artikler, fra nr. 19 til
nr. 52, dette året. Året etter starter den igjen
i nr. 16, og slutter med siste artikkel i nr. 52.
Dette året kom i alt seks artikler. Den siste
artikkelen avsluttes med «fortsettes», men
det kommer ingen fortsettelse. 
Årsaken
til at føljetongen ble avbrutt har vi ikke
funnet. Føljetongen er med sine i alt 24 artikler ganske omfattende. Regnes disse om
til bokformat, har læreboka over 180 sider.
Det er ikke publisert andre lærebøker i
statsøkonomi på norsk før denne føljetongen. Den fortjener derfor å kunne omtales
som den første norske ’læreboka’ i statsøkonomi. At en lærebok skulle utkomme som
en føljetong i et ukemagasin kan i dag synes
underlig. Her må det imidlertid understrekes
at fra midten av 1800-tallet til begynnelsen
1
Illustrert Nyhedsblad utkom i perioden 1851–66. Det ble
startet av Adam Dzwonkowski med Paul Botten-Hansen
(1824–69) som redaktør. Illustrert Folkeblad utkom i årene
1856–58 med Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) som redak
tør.
2

Trykkeriet var allerede i 1844 blitt overtatt av W.C. Fabritius.
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av 1900-tallet var det ikke uvanlig at bøker
først ble utgitt som føljetonger i aviser eller
ukeblader. Seriene ble gjerne samlet slik at
de senere kunne leses som en ordinær bok.
Vi har ikke funnet noen anmeldelser
eller omtale av føljetongen i aviser eller
andre tidsskrifter på denne tiden. Noen
betydelig oppsikt ser det derfor ikke ut til
at utgivelsen har vakt, verken på den tiden
eller i idéhistoriske studier i vår tid.

Hvem var forfatteren?
Føljetongen om statsøkonomien er ikke signert. Ifølge Norsk Forfatter-Lexicon 1814–
56 var forfatteren Gottlieb Joachim August
Linstow Tischendorff (1811–87). Han ble
født i Stadsbygden i Trøndelag i 1811, ble
student i 1830 og tok teologisk embets
eksamen i 1835. Deretter var han huslærer
i noen år. Det var i disse årene at han skrev
Oversigt af Statsøkonomien.
Våren 1849 overtok Tischendorff stillingen som redaktør av avisen Drammens
Adresse etter Marcus Thrane (1817–90). 3
Thrane ble for radikal for avisens eiere
da han i slutten av desember 1848 startet
landets første arbeiderforening. I sin

avskjedsartikkel skrev han: «Et lite provinsblad må skrive pent, pyntelig, moderat og
anstendig». Imidlertid ble ikke eierne heldigere med den nye redaktøren. Tischendorff
fulgte ikke Thranes avskjedshilsen. Tvert
imot var også han opptatt av rettferdighet.
I den anledning skrev han flere artikler med
3
Thrane var lærer, forfatter, pressemann og politisk agitator. I
1948 flyttet han til Drammen hvor han ble redaktør av Dram
mens Adresse. Det politiske program han sto for ble for radikalt
for eierne, og han ble oppsagt etter bare fem måneder. Han
ble leder for det som er blitt kalt Thranittbevegelsen. I en kort
periode fikk bevegelsen stor utbredelse, noe som bekymret
myndighetene. Det endte med fengsling i 1851 og dom. Etter
løslatelsen emigrerte Thrane til USA.
4

Illustreret Nyhedsblad Nr. 19, 10de mai. Christiania 1857.

5

Marie Joseph Louis Adolphe Thiers (1797–1877) var en
fransk politiker og historiker. Han var statsminister under kong
Louis-Philippe av Frankrike og tilhenger av proteksjonisme.
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tittelen De nye Marine-Drama. Her forsvarte han i sterke ordelag en sjøoffiser som
av Høyesterett ble fradømt sin stilling. Han
var ikke nådig i sin beskrivelse av rettens
behandling av saken. Dette resulterte i at
han i november 1850 ble dømt til 96 dagers
fengsel for «Ringakt mot Høiesterett».
Oppsigelsen som redaktør skjedde umiddelbart etter dommen. Løslatelsen i mars 1851
ble høytidelig feiret i Drammens Arbeiderforening.
I 1858 fikk Tischendorff en stilling som
lærer ved Ålesund Borgerskole, men fratrådte etter kun to år. Årsaken er ikke kjent.
Deretter var han i årene 1866–72 huslærer i
Hobøl. Ifølge Halvorsens Forfatter-Lexicon
levde han «siden mest av Bidrag fra Venner
og fordums Elever». Han døde ugift i
Kristiania i 1887.
Tischendorff skrev artikler og innlegg i
aviser og tidsskrifter i hele sitt voksne liv.
Om økonomiske spørsmål har han foruten føljetongen i 1857 skrevet en artikkel
kalt Beskyttelsestold og Kommunisme.4
Artikkelen er en bearbeidelse av en pamflett skrevet av den franske økonomen og
frihandelsforkjemperen Claude Frédéric
Bastiat (1801–1850). Videre har han oversatt Et Sende-brev fra Bastiat til Thiers
kalt Beskyttelsestoldens Tilhængere hylde
Kommunismen på hele 54 sider. 5 Denne ble
trykket i Kristiania i 1880. Av arbeidene går
fram at han var tilhenger av frihandel, men
at frihandel ikke var et rendyrket gode. Han
identifiserte flere unntak som rettferdiggjorde myndighetenes inngripen.

Hvorfor ble læreboka skrevet?
Tischendorff konstaterer i innledningen at
ikke bare Adam Smiths (1723–90) hovedverk Wealth of Nations, men også flere av
Jean-Baptiste Says (1767–1832) skrifter er
oversatt til vårt eget språk, det vil si dansk.
Imidlertid hevder han at disse i liten grad
blir lest, og at de i enda mindre grad blir

studert. Av den grunn finner han mange
villfarelser om statsøkonomiske forhold,
og at det er sjelden at en finner noen som
har tilegnet seg «sunde statsøkonomiske
begreper». Det gjelder i private så vel som
i offentlige ytringer. I disse finner en store
fordommer mot det som er anerkjent statsøkonomisk vitenskap.
Det bør derfor være et allment ønske om
at det bør skje en utvidelse og forbedring av
kunnskapen om vitenskapen statsøkonomi.
Han uttrykker følgelig en forhåpning om at
hans arbeid kan føre til en slik forbedring.
Dersom dette blir resultatet, vil han også
være tilfreds og føle at han har fått lønn for
strevet (Skilling-Magazin, 1845.17:133). Det
framgår av hans innledning at føljetongen
var ment å være allmenndannende, noe som
også var målet for tidsskriftet. Imidlertid er
det ved lesning, etter vår mening, klart at
denne framstillingen av statsøkonomien var
og er for spesielt interesserte.

Tre hovedavsnitt
Føljetongen eller læreboka Oversigt af Statsøkonomien er, etter en kort innledning, delt
i inn i tre hovedavsnitt med i alt 18 paragrafer. Det er mye som tyder på at det er et
hovedavsnitt om forbruket som mangler.
I det følgende gis en kort omtale av noen av
de viktigste punktene.
I innledningen gis en presisering av den
statsøkonomiske vitenskapen: «Statsøkonomien er en ved Betragtning af Kjendsgjerninger fremkommen Kundskab om det
politiske Legemes Bestanddele og disses
Forhold til hverandre, samt de Love, hvor
efter de virke». De naturlige lovene som
denne vitenskapen bygger på, er universelle
og gjelder til alle tider. På samme måte som
det viste seg at de første systemene framsatt av astronomene bygget på villfarelser,
så bygget også de første statsøkonomene i
det 16. århundret på at sølv og gull, og de
pengene som er myntet av disse metallene,

var den eneste sanne rikdommen. Dette
ble ansett som en ubestridt sannhet inntil
Francois Quesnay framkom med sitt fysio
kratiske system hvor bondens produkter var
sann rikdom.6 Dette sporet bygde Adam
Smith videre på i sitt verk Nationalvelstands
Naatur og A
 arsager fra 1776. Verket har
gjort Smith fortjent til hedersnavnet «Statsøkonomiens Fader». Hans lære er imidlertid blitt fullstendiggjort av hans etterfølger
Jean-Baptiste Say (134).
1. Produksjonens fenomener
Rikdom, verdi og nytte
Framstillingen starter med å slå fast at
rikdom består av alle goder som tilfreds
stiller et behov. Godene deles inn i de frie,
slik som luft, og de ufrie. S tatsøkonomien
befatter seg alene med de ufrie godene.

Verdien, bytteverdien, av en ufri vare kan
bare fastslås ved at den sammenliknes med
en annen vare på samme sted og til samme
tid. V
 erdien er derfor et relativt begrep, og
bestemmes av den nytte eller egenskap den
har til å tilfredsstille menneskenes behov:
«Det er klart, at det er en Tings Nytte eller
Brugbarhed, dens Egenskab at kunne tilfredstille Menneskets Fornødenheder, der
giver den dens Værdi». Nytten retter seg
etter det enkelte menneskes legemlige og
åndelige natur og de omstendighetene som
mennesket lever i. Behovene «endres med
Sæder og Skikke, med Alder, Smag, Lidenskaber og Luner» (134). Det vi i dag kaller
konsumentoverskuddet, det si at vi kan

komme til å betale en lavere pris enn den
nytten vi har av et gode, er kjent. Det kalles
«en frivillig Gave af Naturen» (135). De som
hevder at det ikke er nytten som bestemmer

6
Her tar Tischendorff feil. Naturrettsfilosofene med Samuel
Pufendorf (1632–94) hadde et helt annet syn. Fysiokratene
bygget på naturretten og det samme gjorde Smith (Sæther,
2017a og b).
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verdien, men produksjonsom
kostningene:
«Heri tage de Feil» (135).
Det gis eksempler på produksjon av
materielle og immaterielle produkter. Alle
disse produktene er viktige. Smith, som ikke
regnet med de immaterielle produktene, blir
kritisert. Det understrekes at alle mennesker som utfører tjenester som er nyttige for
noen andre, er produktive.
Entreprenøren spiller en hovedrolle
De ulike industriprosessene drøftes, og
herunder alle dem som deltar i produksjonen og hvilke funksjoner de har. Det gis eksempler fra norsk nærings- og samfunnsliv.
Entreprenøren eller driftsforstanderen «spiller Hovedrollen i Produktionen».7 Han setter sammen de ulike p
 roduksjonsfaktorene
og tar risikoen ved å sette i gang produksjonen (1845.19:147). Han må ha en rekke
gode egenskaper, deriblant sunn dømmekraft, som er uunnværlig. En entreprenør
kan h
 øste stor fordel av et statsøkonomisk
studium. Vitenskapelige kunnskaper overføres lettere fra ett land til et annet enn de
kunnskapene som gir oss dyktige entrepre
nører, da de siste er personlige: «Sikker
Dømmekraft kan ikke afhjælpe en Andens
Mangel derpaa» (147).
Viljen til å arbeide og arbeidskunnskapene i ulike kulturer og land drøftes. Det
er store forskjeller mellom landene, men
historien viser at de som har hatt dårlige
kunnskaper kan lære, og komme opp på et
høyere nivå.
Industrien kan ikke utrette noe uten redskaper. Disse kan deles i naturens frie – som
sol, vind og regn, naturens naturlige – som
mark, skog, steinbrudd, gruver og råmaterialer, og dem som er fruktene av en foregå-

7
Tischendorf benytter flere ulike ord for entreprenør. Først
bruker han vindskibeligheds-forstander, deretter industrifor
mann, så driftsforstander og i de siste føljetongene faller han
ned på driftsherre. Det er det siste utrykket – driftsherre –
som vant fram som oversettelse av Says entrepreneur og som
helt inntil for få år siden er blitt nyttet i både dansk og norsk.
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ende industri – alle råvarer og alt slags verktøy og maskiner, Entrepre
nøren oppgave
blir da å bringe «Industriens Arbeide i Forbindelse med dens Redskabers». Han kan
være både arbeider, jordeier og kapitaleier,
men han kan også være i den situasjon at
han kun nytter sitt talent, leier arbeidskraft
og jord, og låner kapital (1845.20:155).
Omkostningene ved produksjonen drøftes. Her legges det vekt på at også entreprenørens gevinst, som holder ham skadesløs
for bruken av hans tid, talent og arbeid,
må betraktes som en utgift fordi hans medvirkning ikke kan unnværes.
Hva bestemmer prisen på en vare?
I de fleste tilfellene vil en vares verdi, som
bestemmes av nytten, tendere mot produksjonskostnadene. For dersom et produkt
innbringer en høyere pris enn produksjonskostnadene, entreprenørens eget arbeid
medregnet, så vil flere produsenter rykke
inn på samme marked. Følgen blir at dette produktet i løpet av kortere eller lengre
tid blir tilbudt i større mengde, og resultatet
blir «saa at dets Priis atter kommer i Ligevægt med dets Frembringelsesomkostninger» (1845.21:167).
Dersom verdien av en produsert vare
ikke dekker produksjonskostnadene, vil
dette vanligvis være entreprenørens skyld
siden han ikke har hatt den nødvendige
inn
sikten. Deretter følger en omfattende
drøftelse av hvordan industrien gjør framskritt, og hvordan kostnadene ved produksjonen kan reduseres. Dette kan skje ved
en mer effektiv bruk av produksjonsfaktorene, ved å ta i bruk nye oppfinnelser og
ved å effektivisere bruken av kapitalutstyret
(1845.25:198). Kapitalvarenes natur og
anvendelse gis også en inngående behandling. Likeledes drøftes slitasje på kapital
utstyret og hvordan kapital
utstyret kan
vedlikeholdes (199–200). Det må skjelnes
mellom penger og kapitalutstyr da de har
kun en egenskap til felles, nemlig verdien.
Siden de fleste p
enger ikke er kapitaler,

så er kapitalverdiene i et land langt større
enn den sirkulerende pengemengden. Dette
illustreres med flere eksempler.
Kapitalens inndeling, dannelse og
forringelse
Deretter følger en omfattende og inngående
drøfting av kapitalen, som deles i fast og
omløpende. Til den faste kapitalen hører
bygninger, maskiner, verktøy, gårdsredskaper «og den Jorden bibragte Kultur», men
også den kunnskapen og de ferdighetene
som menneskene har ervervet seg. Kapitalen kan også inndeles i produksjons- og
forbruks
kapital. Den førstnevnte er den
som nyttes til framstilling av ulike produkter. Den andre er det vi i dag kaller varige
forbruksvarer. Økning i kapitalen skjer ved
at vi unnlater å forbruke hele produksjonen.
Sparsommelighet øker kapitalen, og ødselhet minsker den.
Arbeidsdelingens betydning
Arbeidsdeling har den virkningen at den
øker produksjonsmengden i betydelig grad.
Adam Smiths eksempel om framstilling av
knappenåler gjengis. Deles produksjonen
inn i 8 operasjoner, kan 10 arbeidere produsere 48 000 knappenåler daglig. Skal hver
arbeider utføre alle 8 operasjonene, vil 10
arbeidere til sammen ikke produsere mer
enn 200 nåler daglig. Deretter påpekes det
at arbeidsdelingen er enda mer omfattende
og produksjonsøkende ved fabrikasjon av
spillkort. Her kan produksjonsprosessen av
ett kort deles opp i 70 forskjellige operasjoner. En fabrikk med 30 arbeidere vil kunne
framstille til sammen 15 500 kort, det vil
si at hver arbeider framstiller mer enn 500.
Skulle hver arbeider utføre alle 70 operasjonene, ville produksjonen per dag neppe bli
større enn 2 kort. 30 arbeidere ville i stedet
for å produsere 15 500 kort kun produsere
60 kort daglig (1845.36:285).
Det er flere årsaker til at arbeidsdelingen
øker produksjonen. For det første kan hver
arbeider oppnå større ferdighet i sine enkle

operasjoner. I tillegg unngår en tidstap ved
overgangen fra en operasjon til en annen.
Dernest finner en lettere metoder som kan
forkorte arbeidstiden til den enkelte operasjonen. Arbeidsdelingen øker også mulig
heten til å redusere ulykker i produksjonen. Til sist nevnes at arbeidsdelingen ofte
fører til oppfinnelser som ytterligere fører
til produksjonsøkning. Et eksempel på alt
dette er oppfinnelsen av dampmaskinen,
og alle de forbedringene som i løpet av kort
tid ble gjort med denne. Arbeidsdeling kan
oppnås i alle virksomheter: «Ikke blot i
Fabrikker, men i Haandværksdriften, Land
økonomien og Handelen, i Videnskaber og
Kunster, i Statsstyrelsen, kortsagt: overalt
have vi Anledning til at bemærke og beundre Arbeidsfordelingens store og 
herlige
Virkninger» (286).
Deretter drøftes årsaker som begrenser
mulighetene til arbeidsdeling. Markedenes størrelse, transportmulighetene og tilgangen på kapital setter grenser for hvor
omfattende den kan være. Til sist nevnes
arbeidsdelingens skyggesider. Ensformighet
gjør arbeideren uskikket til annet arbeid og
minsker evnen til selvstendig tenkning.
Betydningen av maskiner
Innføringen av maskiner har fått særlig
stor innflytelse på industriens utvikling og
vekst. Nye maskiner har gitt store positive
virkninger, selv om det erkjennes at de i en
overgangsperiode kan føre til arbeidsløshet.
Imidlertid vil mangel på kapital «foran
ledige, at Overgangen til dette skeer lidt efter lidt, og forebygge med det samme n
 æsten
all de Uleiligeder, det kunde forvolde» (288).
Deretter gis en omfattende og detaljert beskrivelse av hvordan innføringen av
maskiner totalt har endret hele industrier.
Eksemplene er mange. Produksjonen av
bomullsgarn og bomullsvarer nevnes spesielt, og det understrekes hvilken revolusjon
dette har medført for handelen mellom
England og Nord-Amerika, og land i Asia.
Her beskrives Arkwreights strækkebenk fra
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1769. Denne ble senere forbedret av Montgomery og Denforth. Likeledes trekkes fram
Tromptons Mule Jenny fra 1775 og Higgins
og Houldswaths spolemaskin fra 1824. Det
gis også en omfattende framstilling av hvordan maskinene har ført til økt produktivitet,
økt produksjon og økt levestandard.
2. Om omsetning og markedspris, bankog pengevesen
Omsetningen og produksjonens grenser
I hvilken grad arbeidsdeling skal settes i verk
og maskiner tas i bruk i produksjonen av en
vare, vil være betinget av i hvilken grad en
vare er gjenstand for kjøp og salg. Deretter
drøftes hva det er som bestemmer omsetningens, det vil si markedets størrelse.
Det slås fast at dersom «Ethvert Produkt
medfører sin Nytte, besidder Evne til at
stille et Savn; kostede derfor et Produkt
Intet, vilde Søgningen efter det [etterspørselen] være ubegrændset; thi Enhver vilde
benytte sig af en saa skjøn Leilighed til uden
Opofrelse at kunne tilfredsstille sit Hjertes
lyst» (1845.39:310). Dersom det er slik for
alle produkter, ville det aldri være mulig å
klage på manglende kunder eller flau omsetning. Menneskene mangler sjelden vilje men
ofte evnen til å anskaffe seg nyttige ting. De
har ikke de midlene eller pengene som er
nødvendig. Disse midlene kan erverves ved å
selge ting de har produsert, eller ved å leie ut
sin arbeidskraft, sin jord eller kapitalutstyr.
Spørsmålet reises om det er slik at alle
produkter som produseres kan bli omsatt
på et marked. «Dette er imidlertid ikke saa;
man legger nemlig Mærke til, at for at en
Ting skal kunne kaldes et Produkt maa den
ikke alene tjene til at fylde et Behov, men
også have saa stor Værdi, som dens Produktionsomkostninger beløbe sig til» (311).
Produktene kan derfor produseres og byttes
mot hverandre inntil et punkt hvor nytten
samsvarer med de oppofrelsene som produksjonen krever.
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Markedenes størrelse og internasjonal
handel
Markedenes størrelse for velstanden i et land
drøftes inngående. Jo større m
 arkedene er
både når det gjelder talentfulle mennesker
og kompliserte varer, desto større omsetning og større fortjeneste og derved større
velstand. I tråd med dette er forfatteren
tilhenger av fri handel. En nasjon er i henseende til sine naboer, i samme stilling som
en by med hensyn til sitt omland. Både byen
og omlandet kan ha nytte av hverandre.
«Hvor vilfarende er da ikke den Tro, at man
ikke kan ønske sitt Fædreland Godt, uden
at ønske Ondt over andre Nationer, at det
ene land ikke kan vinde uden hvad det andet
taber!» (311). Imidlertid bør man ikke s kade
sine landsmenns kreativitet og driftighet
ved å innføre konkurrerende varer før de
har evnet å skape seg et marked.
Hva bestemmer omsetningen og
markedsprisen?
Produkter kjøpes egentlig for produkter. Et
produkts markedspris er derfor mengden av
et hvilket som helst annet produkt som en
kan få byttet det med. Men til et slikt bytte
er det praktisk å benytte seg av penger. Dersom en vares pris er fem speciedaler, så betyr dette at den har så stor verdi som alle
andre ting en kan kjøpe for fem speciedaler.
Hvis to ulike produkter tilbys til samme
pris, betyr dette at de kan produseres med
de samme kostnadene.
Når varer tilfeldigvis er mer eller mindre verd enn det koster å produsere dem,
har de en pris «der stedse vil stræbe efter at
komme i Ligevægt» (1845.42:334). Adam
siteres: «Frambringelsesomkostning
Smith 
erne ere det Centrum, hvorimod alle Varers
foranderlige Markedspriser have deres

Fald» (334). Nå kan det være forskjellige
årsaker til at markedsprisene ikke vil være i
dette middelpunktet, men det vil hele tiden
være «en bestandig Stræben efter at komme
det nær» (334).
Er produksjonskostnadene den laveste

prisen som produksjonen av et produkt
kan finne sted ved? Våre nødvendige behov
vekker en lengsel etter de tingene som kan
tilfredsstille dem. Når dette er luft eller
vann, tar vi det vi trenger. For andre varer
bestemmes etterspørselen av den nytten
produktene har, men den modifiseres med
produksjonskostnadene. Det er mindre
etterspørsel etter produkter med høyere
kostnader. Går kostnadene ned som følge av
en ny metode, øker forbruket. Overenstemmelsen mellom produksjonskostnadene og
prisen forutsetter at selgerne med letthet
kan øke eller redusere tilbudet av en vare i
forhold til prisen.
Prisen kan i kortere eller lengre tid
holde seg over eller under produksjonskostnadene. En stor etterspørsel (søgning)
kan bringe prisene opp, og en reduksjon i
kostnadene kan få prisen ned. Tilbudets
frie konkurranse kan også bli hindret, for
eksempel ved monopoler. Monopolene
kan ha naturlige årsaker, som at det finnes
mineraler på bestemte steder, eller det kan
skyldes menneskelige forhold, for eksempel
produkter som krever ualminnelige talenter. Dette bringer prisen opp. Dersom prisen
er under produksjonskostnadene, vil entreprenøren få et tap som han med all makt vil
forsøke å unngå. Er prisen over vil han få en
fortjeneste, men denne fortjenesten vil tiltrekke seg andre entreprenører, noe som vil
bringe prisen ned. Det er lettere å nedlegge
en ulønnsom bedrift enn å starte en ny.
Dersom prisen holder seg på et nivå
over produksjonskostnadene, kan konkurranseforholdene tvinge entreprenøren til å
avgi noe av gevinsten til dem som deltar i
produksjonen, arbeiderne, grunneierne og
produsentene av råstoffer. Staten kan også
gripe inn med tiltak som hever prisen over
produksjonskostnadene eller presse den
under. Slik inngripen kan være patent
rettigheter, forlagsrettigheter, privilegier
eller monopoler, laugsinnretninger etc. Dersom slike tiltak setter en vares pris under
den naturlige, skader det produksjonen av

denne varen siden enhver vil søke å unngå
tap (343).
At prisen vanligvis er lik produksjonskostnadene, må ansees som det nyttigste for
både produsenter og konsumenter. De første
får full godtgjørelse for sine omkostninger,
og de siste kan anskaffe seg nyttige ting med
minst mulig forsakelse av andre ting.
Dersom produksjonskostnadene går ned
og det fører til at arbeiderne får lavere lønn,
er dette ikke noe å glede seg over. Arbeiderklassen må ikke betraktes som bare et produksjonsmiddel, men «bør have sin behørige
Andeel af Nationalindtægten og Nationalformuen» (1845.43:344).
Ofte vil produksjonskostnandene variere
blant selgerne av en vare. Dersom noen som
følge av naturlige eller kunstige fortrinn
kan bringe en vare til markedet med mindre
kostnader, kan det resultere i at konkurransen mellom selgerne bringer prisen ned til
den med de minste kostnadene.
Det er vanligvis slik at det kun er de
varene som er i omløp som har innflytelse
på prisen. Men forventningene om at en
stor mengde av en vare kan komme til å bli
kastet inn eller trukket ut av markedet, vil
influere på prisen. Utsikten til en god eller
dårlig kornhøst vil føre til at dagens pris går
ned eller opp.
Om pengenes nytte og etterspørsel
Da det er uhensiktsmessig å bytte vare mot
vare, har penger etter hvert fått betydning
som en allmennvare, som alle de øvrige
kan vurderes opp imot og som en kan nytte
som byttemiddel. En slik allmennvare eller
penger må ha visse egenskaper. For det første må den ha en uforanderlig verdi. Dernest
må den være av et uforanderlig stoff som kan
deles i ulike størrelser uten skade. Størrelsene
må kunne avpasses etter verdiene til de produktene som kjøpes og selges. Til sist må den
kunne transporteres med letthet.
Mange forskjellige stoffer har vært brukt
som penger, og det gis en oversikt over disse.
I alle kultiverte nasjoner begynte en tidlig å
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nytte gull, sølv og kopper som penger. Det
siste som skillemynt. Mellom land brukes
også sølv og gull som barrer eller stenger
når en ikke vil motta de myntsortene som
eksisterer.
Dersom midlet som brukes som penger
ikke har noen verdi i seg selv, slik som papir,
så betinger det en stat på et høyt sivilisasjonsnivå. Der må det herske tillit mellom
borgerne og mellom borgerne og regjeringen.
Til sist drøftes hvor stor pengemengde
et land bør ha i forhold til sin formue eller
inntekt.
Metallpengenes verdi
Metallpengenes verdi, og følgene av at de
synker og stiger, drøftes. Uten at det er
eksplisitt nevnt, tas det utgangspunkt i

kvantitetsteorien, som viser sammenhengen
mellom pengemengde og pengenes omløpshastighet på den ene siden, og på den
andre siden prisnivå og total verdiskaping/
produksjon. Med ett eksempel drøftes tilpasningen mot likevekt. Dersom det viser
seg å være ulike priser på gull (eller sølv)
i forskjellige land, vil det skje overførsel
mellom landene inntil en lik gull- (eller

sølv-) pris blir bestemt.
Etter oppdagelsen av Amerika, utvant
Spania gull og sølv, som ble fraktet hjem.
Gullbeholdningen økte anslagsvis med ti
ganger det den hadde vært. Samtidig økte
produksjonen slik at prisene ikke økte så
sterkt som gullbeholdningen (antatt at pengenes omløpshastighet er uforandret). Det
konkluderes med at relativ utvinningskostnad for gull i forhold til sølv bestemmer
relativ pris mellom gull og sølv (383).
Lovbestemmelsene om den relative
prisen på gull i forhold til sølv, drøftes. Dersom den regulerte prisen ikke svarer til likevektsprisen, vil det føre til at metallet med
for lav (lovbestemt) pris ikke vil bli tilbudt
i markedet.
Det hevdes at andre varer kan være
grunnverdier slik som gull og sølv, og
som eksempel nevnes kveg, korn og mel.
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Det ender opp med en omfattende (og av
sporende) drøfting av mel som målestokk
på samme måte som gull og sølv.
Veksler og girobanker
Innledningsvis vises det at tilgangen på
kreditt reduserer behovet for bruk av mynt
til betalinger. Det forklares inngående hvordan veksler kom i bruk og hvordan de kan
benyttes som betalingsoppgjør. Det vises
hvordan betalinger for varer som importeres eller eksporteres kan gjøres opp med
bruk av veksler.
Oppgjørssikkerhet i bankene illustreres
ved problemene i den første dansk-norske
seddelbanken – Kurantbanken – som ble
stiftet i 1736. I 1791 ble den Dansk-Norske
Speciebank opprettet. Den kom i likviditetsvansker i 1799 da regjeringen økte trykkingen av species for å dekke sitt lånebehov.
Pengemengden økte, og prisnivået steg.
Problemene medførte at det ble opprettet
en ny bank, Rigsbanken, som ble stiftet
med et tvangsinndrevet fond. For å hindre
tilstrømning av danske rigsbanksedler fikk
Norge en filial av denne banken, som sirkulerte egne norske rigsbanksedler. Igjen ble
det trykket en stor seddelmasse i Norge, og
pengeverdien ble redusert. I 1816 ble Norges
Bank opprettet med den nye pengeenheten
Rigsbankssedler Norges Bank. I stiftelsesgrunnlaget for Norges Bank ble det fastsatt at sedler kunne ombyttes i mynt (med
sølvinnhold). Denne innløsningsretten ble
suspendert og ble først gjeninnført i 1842.
Det markerte slutten på nesten hundre
år med et ustabilt pengevesen i Norge (og
Danmark) (398–400 og 412–415).
3. De nyfrembrakte verdiene er
inntektenes fordeling blant samfunnets
medlemmer
Om inntekter i sin alminnelighet
Utgangspunktet er at fra et nasjonaløkonomisk standpunkt skyldes inntektene

alltid en produktiv virksomhet. Kildene
til d
 enne er «de produktive Fonds, nemlig
vindskibelige Evner, Jord og Kapitaler, samt
de i og ved de tvende sidstnævnte Fonds sig
yttrende Naturkræfter; de ved disse Fonds
Samvirken fremkomne Produkters Værdi
fordele sig iblandt dem, der have frembragt
Produkterne, som Vindskibelighedsfordeel
[entreprenørfordel], Kapitalfordeel og Jordfordeel» (1846.16:126).
Dersom en person enten har jord, kapital
eller arbeidsevne og ikke ønsker å opptre
som entreprenør (driftsforstander), kan han
bortforpakte sin jord, utlåne sin kapital og
borttinge sin arbeidskraft til en som ønsker
å sette i gang produktiv virksomhet. For
dette vil han få en godtgjørelse som han vil
kunne bruke til å skaffe seg det han trenger. Er han en entreprenør, kan han leie de
andre produksjonsfaktorene. Er han kun
kapitaleier eller jordeier, kan han leie ut
kapitalen eller bortforpakte jorda og derved
få en godtgjørelse. Denne godtgjørelsen blir
da deres inntekt som kan nyttes til forbruk.
Produksjonsprosessene kan være kompliserte, og ofte må et produkt «for at oppnaae den fornødne Fuldkommenhed» gå
gjennom hendene til mange entreprenører
som hver for seg overlater produktet mer
foredlet til den neste (127).
Deretter drøftes hvordan en nasjons
nettoinntekt framkommer som summen
av nettoinntektene i produksjonen av alle
produktene. Det forklares inngående hvorfor det er viktig å unngå dobbelttellinger.
Kapitalrenten
Kapitalisten defineres som en som alene
eller i hovedsak har inntekt ved avkastning
på lånytelser han har gitt. Han skiller mellom immateriell og materiell rente. Den
immaterielle gir en gevinst dersom frambringelse og forbruk skjer på ett og samme
tidspunkt, mens den materielle gir en rente
inntekt. Den materielle renten kan deles i
naturlig rente når kapitalen brukes av eier i
egen bedrift, og betinget når kapitalen over-

lates til andre for benyttelse mot et vederlag.
Den naturlige renten er nøye forbundet med
driftsgevinsten.
Låntaker må betale for kostnader og
verdi
fall på kapitalen som følger av den
bruken han gjør av den. Utenom normale
verdifall er det mulig ved assuransefor
eninger å forsikre tap ved eksempelvis
brann, krigsutbrudd og havari. Når lån
takeren anvender pengene til kjøp av fysiske
kapitalgjenstander, kan långiveren ved pant
sikre betaling av renter og lånebeløp.
En velstående person vil lettere få lån
enn en fattig person, og en dugelig lettere
enn en udugelig. Lang løpetid for et lån
betinger en høyere rente da debitors evne til
å tilbakebetale lånet etter flere år kan være
betydelig svekket. Det påpekes at en fornuftig kredittlovgivning vil tvinge debitor til
betaling, og derved bidra til en lavere rente.
Dette har skjedd fra middelalderen og fram
til samtiden.
Renten vil også inneholde en godtgjørelse for at långiver skal følge med i låntakerens «færd og stilling». Den skal være
en premie for å ikke disponere kapitalen til
«nydelse og bekvemmeligheder», eller med
et nyere språk – en kompensasjon for å avstå
fra forbruk i løpetiden for lånet. Kapital
renten inneholder også en kompensasjon for
usikkerheten ved at kapitalverdien kan tilintetgjøres som følge av brann, havari eller
krig (1846.28:219).
Den rene (egentlige) renten vil være tilnærmet lik i ulike anvendelser; den har
en vedvarende tendens til å endre seg mot
likevektsrenten. Derved vil kapital stadig
strømme til de anvendelsene som gir høyest
avkastning. Dette fortsetter så lenge renteavkastningen på kapitaler i ulike anvendelser ikke er helt utjevnet.
Avkastningen i ulike realkapitalanvendelser vil variere, men i enkelte næringer
er det lettere å anvende kapitalen enn i en
annen næring. Dette eksemplifiseres med at
alternativ bruk av dampmaskiner vil ha en
jevnere kapitalavkastning. Men kapital som
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er bundet i skipsfart eller i fast eiendom vil
kunne gå gjennom lengre perioder med lav
kapitalavkastning.
Det pekes på forhold som kan bidra til
en vedvarende forskjell i renteavkastningen
i ulike anvendelser: Mangel på informasjon
om avkastningen på kapital på forskjellige
steder kan medføre ulike former for kostnader ved flytting av kapital. Dette kan for
eksempel skyldes forskjeller i språk, klimatiske forhold eller sedvane. I slike tilfeller
kan det ha som konsekvens at det vanskelig finnes en felles likevekt i rentenivået. En
utbygging av hurtig og billig kommunikasjon mellom ulike steder vil redusere slike
kostnader.
Det argumenteres mot å sette lovpålagte
maksimalrenter da dette ikke bidrar til å
skaffe lån til lånsøkerne. Tvert imot medvirker det til å redusere tilgangen på kapital. Renteregulering vil medføre at kapital
anvendes på en måte som ikke gir høyest
avkastning. Det konkluderes med at en lovregulert rente er en uting for alt annet enn
offentlig kapital. Det gis en oversikt over
rentereguleringene for ulike låneformer i
Norge på 1840-tallet.
Avslutningsvis slås det fast at det offentlige kan etablere egne låneinnretninger
for lån til bestemte prioriterte formål, for
eksempel til husbygging. En gunstig effekt
av dette vil være å redusere ågervesenet.

Ble læreboka lest?
Som nevnt slutter framstillingen med «fortsettes» uten at det kommer en fortsettelse.
Det er mye som tyder på at det mangler et
par paragrafer i avsnitt tre – sannsynligvis
arbeidsinntekt og driftsherreinntekt – og at
8

Stensrud (2018, 95–115) drøfter utbredelsen og betydningen
av tidsskriftet, og slår fast at 2000 abonnenter på denne tiden
ble sett på som en stor suksess. Han nevner også at tidsskriftet
fikk innvilget «portomoderasjon», noe som betydde at det ble
ansett som et svært viktig opplysningsprosjekt. Det bør også
legges til at folketallet i Norge i 1845 kun var 1,3 millioner.
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et avsluttende større avsnitt om forbruket
med flere paragrafer mangler.
Til tross for at opplaget periodevis bare
kom over 2000 abonnenter, hadde Skillingsmagasinet en betydelig utbredelse over hele
landet.8 På denne tiden ble det også etablert boksamlinger (biblioteker) rundt om i
landet, og i disse var magasinet ofte å finne.
På denne tiden var det som regel flere voksne
i hver husholdning, og ofte holdt flere husholdninger en avis eller et uketidsskrift
sammen. Leserkretsen kunne derfor være
betydelig større enn antall trykte eksemplarer. Det er derfor ikke urimelig å anta
at hvert eksemplar av kan ha blitt lest av
mellom åtte og tolv personer. Følgelig kan
minst 16 000–24 000 personer ha lest eller
bladd gjennom magasinet hver uke. Leserkretsen omfattet alle lag av befolkningen.
Ukeblader ble på denne tiden også oppfattet som et middel til lesetrening. Lærerskolene, handelsskolene og andre skoler og
institusjoner hvor lærevillig ungdom søkte
utdanning, abonnerte gjerne på flere uketidsskrifter. De ble sett på som viktige i
folkeopplysningens tjeneste.
Det finnes også opplysninger om at
Skillingsmagasinet og andre ukeblader ble
benyttet i studiesirkler og diskusjonsgrupper både i byene og i landdistriktene. Vi har
imidlertid ikke funnet informasjon som sier
noe om hvorvidt føljetongen Oversigt af
Statsøkonomien ble nyttet på denne måten.
Opplysninger fra enkeltpersoner om at de
har lest denne føljetongen har vi heller ikke
kommet over. Det må derfor understrekes
at selv om det var mange som leste magasinet, kan vi ikke trekke den konklusjonen
at det var mange av disse som leste serien
om statsøkonomien. Føljetongen må uten
tvil karakteriseres som tung lesning, og vi
må regne med at den var en serie for spesielt interesserte. Imidlertid kan vi trekke den
slutningen at blant den intellektuelle delen
av befolkningen må mange ha kjent til at
det ble trykket en serie som gav en framstilling av den statsøkonomiske vitenskapen.

Andre norske lærebøker
i statsøkonomi
Det utkom ingen lærebøker i statsøkonomi
på norsk før føljetongen i Skillingsmagasinet. Nordmenn som var interessert i faget
måtte derfor lese bøker på dansk eller tysk,
fransk og engelsk.9 Etter Oversigt af Statsøkonomien kom der i årene fram mot århundreskiftet flere trykte bøker i emnet
på norsk. Allerede i 1847 utgav cand.jur.
Paul Hjelm Hansen (1810–81) i Christiania
første avsnitt på 57 sider av National-huusholdningens Grund-sætninger. Forsøg til
en Lærebog i Statsøkonomien. På forsiden
står det at boka er «Udarbeidet efter Rau».10
Boka er svært elementær, men i teksten
vises det en gang til Jean-Baptiste Say og en
annen gang til Adam Smith.
I 1863 utga cand.jur. Johan Christian
Tandberg Castberg (1827–99) – også i
Christiania – En kortfattet Udvikling af
Statsøkonomiens vigtigste Læresætninger.
I forordet sier han at boka, på 82 små sider,
er kun «et meget sammentrængt Omrids af
den statsøkonomiske Videnskab og frembringe blot den ’løseste Føde’» som kan
være «tjenlig ved vore Handelsinstituter,
Lærerseminarer og ved enkelte af Landets
offentlige Skoler». Hva forfatteren har tilegnet seg ved lesning av flere omfattende
framstillinger har han «beskaaret og sammentrængt til et Miniaturbilde». I teksten
viser han til Adam Smiths og Jean-Baptiste
Says verker på dansk, og til Friedrich Lists
Das 
nationale Systhem der politischen
Økonomie som utkom i 1841.
I 1872 og 1874 utkom i Kristiania en
lærebok i to små bind kalt Velstandslære
for Menigmand og til Skolebruk. Forfatteren var embedsmann og statsråd cand.jur.
Halfdan Lehmann (1825–1908). Boka, som
er svært elementær, var utgitt av Selskapet for Folkeopplysningens Fremme og var
ment for Folkehøyskolene og Skoleseminarene.
Oberstløytnant cand.jur. Thorvald

 ellesen (1832–1904) utgav i Kristiania
H
i 1887 boka Kort oversikt over statsøkonomien. Boka var langt fra kort, men på
hele 358 sider. Ifølge forfatteren er den
en tilpasset oversettelse av boka Précis
d’Économie Politique fra 1867, skrevet av
Say-etter
følgeren Pierre Émile Levasseur
(1828–1911), Den var beregnet for juridisk
studerende og elever ved handelsgymnasene. Boka har først og fremst henvisninger til Smith og Say, men nevner også flere
andre engelske og franske økonomer.
Det finnes ingen henvisninger til føljetongen i Skillingsmagasinet i noen av disse
bøkene, og det er bare den siste som holder
et faglig nivå som kan sammenlignes med
den.
Det skal imidlertid nevnes at da Anton
Martin Schweigaard (1808–70) i 1840
ble utnevnt til professor i rettslære, statsøkonomi og statistikk, startet han umiddelbart med ukentlige forelesninger over
statsøkonomiske emner. Notatene fra disse
forelesningene, som han dikterte til sine
studenter i 1847, fikk bred sirkulasjon blant
studentene. De ble ikke utgitt i hans levetid,
men i 1904 utgav professorene Oskar Jæger
(1863–1933) og Fredrik Stang (1867–1941)
disse notatene, som Forelæsninger over
den politiske Økonomi. Bergh og Hanisch
(1984) hevder at Schweigaard med rette
kan bli kalt den første viktige professoren
i statsøkonomi i Norge.11 Som følge av hans
virksomhet ble statsøkonomi etablert som
et eget fag ved universitetets juridiske fakultet. Schweigaard hadde argumentert for at
det trengtes et professorat i faget for å drive

9
Her må det legges til at det var liten forskjell på det danske og
norske skriftsspråket på denne tiden.
10
Han mener her Lehrbuch der politischen ökonomie i tre bind
fra 1826 til 1837, skrevet av den tyske økonomen Karl Heinrich
Rau (1792–1870), som var professor i Heidelberg.
11

Eriksen og Sæther (2011) hevder at æren av å bli kalt den
første norske statsøkonomen tilfaller jernverkseier Jacob Aall
(1773–1844).
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økonomisk forskning og teoriutvikling tilpasset norske forhold og norske erfaringer
(Mehlum, 2008, 2). Imidlertid stoppet hans
egne bidrag til faget da han ble professor.
Noe eget studium i statsøkonomi, slik som
Universitetet i København fikk i 1848,
gjorde han heller ingen anstrengelser for å
bygge opp.12 Hans virksomhet som politiker bidro imidlertid til at statsøkonomi ble
anerkjent som en viktig vitenskap.
Kåre Amundsens (1963, 94) antyder at
Schweigaard kan ha kjent til føljetongen i
Skillingsmagasinet. Imidlertid er det ingen
referanser i hans forelesningsnotater som
viser dette. Hans forelesningsnotater er i
1904-utgaven på 105 sider. Omregnet til
bokformat var føljetongen på over 180 sider.
Forelesningsnotatene går heller ikke så langt
i dybden som føljetongen. Imidlertid er det
også store likhetstrekk mellom dem. Schweigaard har heller ikke med et større avsnitt
om forbruket. Det er derfor ikke utelukket at Schweigaard kan ha bygd direkte på
føljetongen, men det kan også skyldes at de
begge bygger på Says framstillinger, enten i
original eller i oversettelser til dansk.13
Den første læreboka i statsøkonomi
skrevet av en universitetsprofessor ble utgitt
av Bredo Morgenstierne (1851–1930) i 1890
som Forelæsninger over Statsøkonomien
i fire deler. Boka kom først ut håndskrevet. Det finnes ingen henvisninger til følje
tongen, men boka ligger på et faglig nivå
som kan sammenlignes med denne.
Året etter utgav the Grand Old Man i
norsk samfunnsøkonomi, professor Torkel
H. Aschehoug (1822–1909), førsteutgaven
av verket Socialøkonomik. En fjerde utgave
kom ut etter hans død. Dette verket er selv
i dag den mest utfyllende framstillingen på
norsk av den statsøkonomiske eller samfunnsøkonomiske vitenskapen. I referanse-

12

Universitetet i Oslo fikk et to-årig studium i statsøkonomi
i 1905.

13
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listen finnes over 1000 navn. Det er heller
ikke her noen referanser til føljetongen i
Skillingsmagasinet eller til noen av de øvrige
lærebøkene som er nevnt ovenfor.

Konklusjon
Føljetongen eller læreboka Oversigt af
Statsøkonomien avsluttes, som nevnt, med
en forventet fortsettelse. Det skjer imidlertid ikke, og årsaken er ikke kjent.
Bortsett fra henvisningen til Smith og
Say i innledningen og et par ganger i teksten finnes det ingen referanser i framstillingen. Utfra bokas innhold og nivå er det
åpenbart at forfatteren Gottlieb Linstow
Tischendorff må ha skaffet seg gode teoretiske og praktiske kunnskaper om faget.
I framstillingen finnes også et stort antall
eksempler som viser gode kunnskaper om
norsk næringsliv og norske forhold for
øvrig. Den omfattende presentasjon av det
norske penge- og kredittsystemet i avsnittet
om kapitalrenten tyder også på at han har
kjent til artiklene til Jacob Aall i tidsskriftet Nutid og Fremtid, og til Schweigaard i
tidsskriftene Vidar og Den Constitutionelle
(Eitrem, Eriksen og Sæther, 2018).
Det er vanskelig å si noe om betydningen av læreboka. Med unntak av Amundsen
har vi ikke funnet noen henvisninger til den.
Årsaken til dette kan være at føljetongen
ikke ble lest, eller det faktum at på denne
tiden var det bare unntaksvis at noen oppgav hvilke kilder de bygget på.
Oskar Jæger og Fredrik Stang (1904, iv)
skriver meget rosende om Schweigaards
forelesningsnotater. De hevder at det som
forfektes der er helt ut moderne og at det
etter 60 års forløp ikke kan påvises noe
uriktig i teoriene. De avslutter med: «Der
eksisterer neppe noget samtidig national
økonomisk Værk, om hvilket det same lader
sig sige». Vi mener å ha påvist at et slikt verk
eksisterte.
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Økonomisk styring
av norske sykehus
med regnskapsloven:
Ble styringen bedre?
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Norske sykehus har de siste 30 årene blitt påvirket av ideer
om kontroll fra privat sektor. New Public Management (NPM)
introduserte priser og kvasimarkedsstrukturer som myndighetens
«synlige hånd» i styringen av sykehus. En viktig motivasjon var
«mer helse for pengene», det vil si forbedret prestasjon. Kontrollsystemet i norske sykehus ble i 2001 «låst opp». Sentral her var
statsråd Tore Tønne med bakgrunn fra privat næringsliv. Regnskapsloven skulle gi bedre økonomisk styring. 20 år har gått.
Fikk samfunnet «mer helse for pengene» ved å lære fra privat
næringsliv?
Vår analyse av Oslo Universitetssykehus
(OUS) peker på at man ikke har fått «mer
helse for pengene» – kun mer penger. I perioden 2005–2019 finner vi en marginal produktivitetsendring. Det er ikke tatt hensyn
til nordiske private selskapers erfaring med
forretningsregnskapet: Finansregnskapet er
ikke nok for å motivere ansatte til innsats.
Det er behov for en gjennomgang av styringen av spesialisthelsetjenesten og oppdatere
det interne kontrollsystemet med ny kunnskap.1
«Vi trenger koordinering, arbeidsdeling
og bedre økonomisk styring. For å oppnå
dette, må staten overta», uttalte statsminister Jens Stoltenberg (Slagstad, 2019:32). Stoltenberg var «sterkt inspirert av Tony Blairs
markedsdreining av sykehusene i England»
(Saastad, 2013:31). 2001-reformen kan sees
på som svar på de foregående tiårene med
for lave investeringer samt strategiske «spill»
mellom de 19 fylkeskommunene og staten.
En tidligere Statoil-direktør ble helseminister. Han glemte åpenbart snart innsikten
fra mange år med økonomistyring i Statoil.
Forventningen var at bruk av regnskaps
loven eller innføring av forretningsregnskap2
skulle gi «bedre økonomistyring» i norske
sykehus. Idéer om å forbedre den interne
styringen av sykehusene dukket ikke opp.
Helsereformen av 20013 ble ikke

 iskutert i Arbeiderpartiet, og «rå makt»
d
ble benyttet for å presse den gjennom
partiet høsten 2000 (Slagstad, 2019:32).
Loven ble «introdusert uten noen form for
analytisk studie av reformen på forhånd»
(Herfindal, 2004). I helseforetakspropo
sisjonen (Ot.prp. 66 (2000–2001)) ble det
til og med påstått at sykehusenes regnskaper før reformen i 2001 ble ført etter
kontantprinsippet. Det var direkte feilakt
ige opplysninger til Stortinget. Sykehusene
brukte det kommunale og fylkeskommunale budsjettet og regnskapssystemet som
er basert på anordningsprinsippet. Der er
det et klart skille mellom investering og
driftsutgifter, og det foregikk en grundig
vurdering av investeringene i egne k
 apitalog investeringsregn
skaper. Sammenhengen mellom investeringer, driftsutgifter
og kapitalutgifter ble grundig analysert
i budsjett- og regnskapssystemet (Jensen
& Bollingmo, 2007:54–55). De feilaktige
opplysningene indikerer at de som foreslo bruk av forretningsregnskapet ikke
1
Artikkelen er basert på et arbeid der forfatter og prof.em.
Olov Olson (†) studerte integreringsprosessene ved Karolinska
og OUS.
2

Regnskapsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/199807-17-56

3
Helsereformen 2001. https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/otprp-nr-66-2000-2001-/id165010/?ch=2
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Metode og valg av data
Et av tiltakene for bedre styring var integreringen av fire sykehus i hovedstadsområdet
inn i det som i 2009 ble Oslo Universitetssykehus (OUS). Vi har valgt å studere årsberetningene og analysere årsregnskapene
(forretningsregnskapene) for sykehusene i
perioden 2005–2019. Ulike regnskapsrammeverk er utviklet for å besvare spørsmålet:
Hvor godt presterer vi? Det sentrale begrepet i forretningsregnskapet er årsresultatet
(Olson, 2020:17). Årsresultatet gir svar på
om eier tjener eller taper penger på aktiviteten i virksomheten. I private bedrifter gir
dette svar på vårt spørsmål. For private bedrifter hvor formålet er å skape økonomisk
overskudd, gir årsresultatet et relevant svar
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på vårt spørsmål. Men dette er ikke et godt
resultatmål for sykehusene som ikke har
som formål å gi økonomisk overskudd. De
mottar inntekter fra staten (borgerne). Formålet er å bruke inntektene til å yte gode
helsetjenester til innbyggerne. Det er ikke
noe formål å skape økonomisk overskudd.
Resultatmålene må derfor knyttes til hvor
gode spesialisthelsetjenester innbyggerne
mottar. Hvis resultatmålet er økonomisk
overskudd, skapes det enklest ved å redusere tjenestene til innbyggerne. Det står i tilfelle i direkte motsetning til formålet med
offentlige helsetjenester.
Budsjett er det sentrale styringsverktøyet i offentlig virksomhet (Monsen, 2014).
Derfor må en ha et godt og hensiktsmessig budsjettsystem. Da er det et tankekors
at det tidligere budsjettsystemet ble fjernet
ved innføring av helsereformen i 2001 og
ikke erstattet av noe nytt system (Jensen,
2021:27–29). Mye arbeid legges ned i å lage
en plan for neste års arbeid. Dette fordrer
en god dialog for å avklare hva som forventes av aktivitet, hva det koster, og tilhørende
finansiering. Avvik fra eiers krav til års
resultat kan belyse vårt spørsmål.
Alle midler bevilget av Stortinget til
sykehus skal brukes til pasientbehandling.
Sykehusenes inntekter skal dekke både
dagens pasientbehandling og fremtidige
investeringer. I styringen av økonomien må
man derfor finne en balanse mellom disse
to hensynene. Utgiftsregnskapene belastes
avskrivninger slik at innsatsfaktoren kapital
synliggjøres som en beregnet kostnad. Det
medfører imidlertid ingen utbetaling. Det er
bare en beregnet størrelse på kostnader ved
bruk av kapital. I forretningsregnskapet må
det med for å vise om en har tjent eller tapt
i et bestemt år.
I Helse Sør-Øst RHF har man derfor
en praksis der det tilbakeholdes et beløp
tilsvarende avskrivningskostnadene fra
inntektene Helse Sør-Øst RHF mottar
fra Stortinget. Disse settes av i balansen
i årsregnskapet for Helse Sør-Øst RHF,

og beløpene angående hvert helseforetak
blir registrert. I OUS’ balanse øker «andre
finansielle anleggsmidler» tilsvarende årets
avskrivninger. Dette er en «basisfordring»
(et lån) OUS har på Helse Sør-Øst RHF.
OUS’ basisfordring per 2021 var 5189 millioner kroner.4 Disse avsetningene bruker
så Helse Sør-Øst RHF til å dekke egenandeler knyttet til fremtidige investeringer i
regionens sykehus. Midler lånes slik ut til
regionens helseforetak. Måten dette gjøres
på varierer mellom helseregionene. Noen
sykehus i andre regioner har egne fond i
balansen. Skal avskrivningene brukes for
å akkumulere kapital til å finansiere frem
tidige investeringer, må et beløp tilsvarende
avskrivningene settes av som fond i balansen. Når det er behov for gjenanskaffelser
er finansieringen tilgjengelig. Investeringen
gjennomføres med 30 prosent egenkapital
og 70 prosent lån fra Helsedepartementet.
Utfordringene kommer om ambisjons
nivået for investeringer er større enn akkumulerte avskrivninger. Da må årsresultatene økes. I kommunal virksomhet er det

utviklet erfaringstall for å sikre «god drift». 5
Hensikten med bruken av måltall er å hindre merforbruk og at kommuner ikke påtar
seg større låneforpliktelser enn driftsinntektene kan bære. Årsresultat som prosent av
driftsinntekt kan være en indikator på om
økonomistyringen er «god». I forbindelse
med Helse Sør-Østs (RHF) behandling av
Økonomisk langtidsplan i 2015, 6 formuleres
for første gang ambisjonen som et måltall.
Årsresultatet som prosent av samlede drifts
inntekter «bør være minst 2,5 prosent mot
slutten av perioden (2016–2019)». Dette vil
vi undersøke.
I alle organisasjoner er man interessert
i den økonomiske prestasjonen, det vil si
redusert kostnad (input) per tjeneste (output). Vi vil beregne kostnad per tjeneste
(per DRG-volum). Det er rimelig å forvente at man i komplekse organisasjoner
har systemer for måling av det som foregår
i de interne prosessene – som grunnlag for
forbedring av disse. En liten informasjonsmodell ble laget for å analysere hva som har
foregått.

Figur 1. Rapporterte årsresultater (nominelle tall).
1400
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MNOK

hadde kunnskaper om det systemet som
ble brukt i sykehusene før reformen. I et
system basert på forretningsregnskapet
er det heller ikke noe budsjettsystem. Da
helseforetakene startet opp i 2002, måtte
de enkelte helseforetakene finne på egne
budsjettsystemer. Derfor er det ikke gjennomført et gjennomgående budsjettsystem
som alle helseforetak må bruke. De kan
variere fra helseforetak til helseforetak.

Dette svekker mulighetene til en god samlet styring av sykehusene. En global warning mot bruk av forretningsregnskapet i
offentlig sektor ble ikke registrert (Olson,
Guthrie & H
 umphrey, 1998).
Reformen var preget av et høyt tempo
på bekostning av å undersøke fremtidige
konsekvenser (Herfindal, 2004). Helsereformen rettet seg inn mot to styringsproblemer:
Fjerne svarteperspill (og behov for ekstrabevilgninger) samt bedre den økonomiske
styringen av sykehusene. Virkemiddelet
ble statlig eierskap og forretningsregnskap.
Sykehusene fikk i oppgave å husholdere med
midler til både drift og investering. 20 år
har gått. Ble den økonomiske styringen med
sykehusene bedre?
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Se f.eks. årsregnskapet for OUS 2021 og note 13: «Lån til
andre foretak i samme foretaksgruppe».

5

Kommuneloven §28-1 (d): Oppsamlet merforbruk fra
driftsregnskapet skal ikke være større enn 3 prosent av driftsi
nntekten.

6

HSØ-sak 012-2015.
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til et nytt fokus for effektivisering: fremtidig investering i nye bygg (Slagstad, 2019).
Pensjonsforpliktelser er sterkt påvirket av
forhold i kapitalmarkedet samt alderssammensetningen i gruppene av ansatte og
pensjonister. Pensjonskostnader som belastes regnskapet varierer derfor fra år til år
– uavhengig av driften ved sykehuset. Frem
til en løsning i 2015 skapte håndteringen
av pensjon stor forvirring i den hierarkiske
dialogen.8 Resultatbegrepet gir ikke svar på
om driften ved sykehuset er god (se Lundesgaard (2014) for en nærmere gjennomgang).
Det er behov for mer informasjon for å
besvare vårt spørsmål.

Rapportert årsresultat
Sykehusene hadde store underskudd før
etableringen av OUS i 2009. Dette satte
dagsorden for handling: Eier g jennomførte
en sammenslåing7 av fire sykehus. Ett av
motivene var å redusere kostnader for å snu
resultatene til overskudd. Men var de negative årsresultatene uttrykk for «dårlig drift»?
Forretningsregnskapet har to betydelige vurderingsposter – avskrivninger
og pensjon. Ifølge regnskapsloven skal
både avskrivninger og pensjon gjennom
en vurdering beregnes årlig. Begge poster
involverer store beløp og påvirker derfor
årsresultatet sterkt (Voldnes, 2007; 2021).
Vurderingspostene gav raskt utfordringer
i kontrollen av sektoren (Jensen, 2021).
Stortingets bevilgning til sykehusene ble i
2008 økt ekstraordinært med to milliarder
kroner til avskrivninger i 2008 og ekstraordinært nærmere tre milliarder kroner til
pensjonskostnader i 2009 (Jensen, 2021:32).
Dette forklarer den store forbedringen i årsresultater.
En faglig diskusjon om helsefore
takenes åpningsbalanse ble avsluttet i 2006
(Robbestad, 2011). Stortingets bevilgning til
sykehusene ble i 2008 økt med to milliarder
kroner (Jensen, 2021). Ved OUS førte dette

Avvik fra eiers krav til årsresultat
Det er rimelig å anta at eier bruker best mulig informasjon om hva som forventes gjort
i kommende driftsår, hva det vil koste, og
sørger for nødvendig finansiering. Fastsettelse av krav til årsresultat er et sentralt
virkemiddel i denne prosessen. Tabell 1 gir
informasjon om dette.
Oversikten viser at frem til 2015 var av
vikene negative. Etter 2016 har de stabilisert
seg på et positivt nivå. Tallene reflekterer
påvirkningen av vurderings
postene som
beskrevet over. Etter 2015 har avvikene vært
positive. Tallene kan tyde på at dialogen
med eier har blitt bedre med årene.

Tabell 1. Årsresultat, eiers krav til årsresultat og avvik (2005–2019, nominelle tall i mill. NOK).
5

6

Årsresultat

-685

Eiers krav

-685
0

Avvik

7

8

9

10

11

12

-340

-1564

-504

-97

569

-558

-467

-1028

-157

0

1049

-400

127

-536

-347

-97

-480

-158

-135

15

16

Som % av
driftsinntekt

5

6

7

8

9

-5,2 % -2,3 % -10,3 % -2,9 % -0,6 %

7
Fusjon er begrepet som brukes i næringslivet når det
g jennomføres en finansiell transaksjon

82

10

11

Vår analysemodell
Gjennomgangen over med fokus på årsresultat har gitt noe innsikt i utviklingen i sykehusets økonomistyring. Vi er imidlertid interessert i å få et tydeligere bilde av prestasjonen
knyttet til selve sykehusdriften. Presterer
OUS som arbeidsfellesskap bedre enn i fjor?
Årsrapportene til OUS gir mye informasjon, men ingen informasjon om produktivitetsutviklingen ved sykehuset.9 Vi har

Figur 2. Informasjonsmodell.
Klinisk aktivitet
Input
Driftskostnad
Driftsinntekt

Aktivitet
Produktivitet

Output
DRG-volum
Driftsresultat

Produktivitet måles som driftskostnad/
DRG. Sekundærdata er presentert i vedlegg
1. Analysen har to perspektiver – før/etter
integrasjonen i 2009. Dernest fokus på utviklingen i perioden.
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derfor laget en enkel informasjonsmodell
som grunnlag for analyse. Kliniske aktiviteter inkluderer tradisjonelle dimensjoner
som «input», aktivitet og «output». Input
måles både som driftskostnad og driftsinntekt. Alle økonomiske størrelser presenteres i 2015-tall. Legg merke til vårt fokus
på driftsresultat og ikke årsresultat. Vi har
med andre ord korrigert for avskrivninger.
Output fra aktiviteten måles som DRG-
volum og driftsresultat. Driftskostnaden
reflekterer den totale bruken av ressurser.
DRG er et mål på produksjonen av somatiske tjenester. I den interne styringen vil
det være naturlig å fokusere på lønnskostnad og lokale aktivitetsmål (f.eks. liggedøgn, lab-undersøkelser, kniv-/stuetid)
for å måle arbeidsproduktivitet. Modellen
inneholder konsepter det er rimelig å finne
på alle nivåer i et hierarki.

Tabell 3. Analysen av valgte størrelser.
17

18

19

Tabell 2. Årsresultat som prosent av driftsinntekt.
Årsresultat

Årsresultat som prosent av driftsinntekt
Påvirkningen av vurderingspostene er kommentert over. Utviklingen etter 2016 er av
interesse. Årsresultat som prosent av drifts
inntekt i 2019 var 1,5 prosent. Etter HSØs
egen målsetting kan vi ikke konkludere med
at økonomistyringen er «god». Målsettingen i 2015 for 2019 var at andelen «bør være
minst 2,5 prosent». Årsresultatet burde
da ha vært minst 630 millioner kroner om
styringen var «god». Investeringsstrategi

har vært tema for diskusjon. Det er usikkerhet knyttet til sykehusets evne til å håndtere
avskrivninger ut over dagens nivå (1 mrd.
NOK). Eier har vedtatt å øke avskrivnin
gene til om lag tre milliarder kroner. Planene fordrer en sterk økning i årsresultatene
før og etter innflytting i nye bygg ved kostnadstilpasning og produktivitetsvekst. Salg
av eiendom er planlagt.
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6,3 %
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1,3 %

17

18

19

Før integrasjonen 2005–2008
Mrd. NOK (2015-priser)

Vekst

Vekst %

Per år

Etter integrasjonen 2009–2019

Snitt

Vekst

Vekst %

Per år

Snitt

3

Produktivitet (2/1)

9,3

11,3 %

2,8 %

85,8

-4,2

-4,8 %

-0,4 %

82,4

4

Driftsinntekt

3,9

24,7 %

6,2 %

17,4

3,1

15,8 %

1,4 %

20,6

5

Driftsresultat (4-2)

0,32

63,1 %

15,8 %

0,48

-0,24

-10,6 %

-1,0 %

2,03

1,2 % 1,6 % 1,5 %

Eier korrigerte i juni sitt sitt krav til årsresultat etter oppdaterte aktuarberegninger. Fra 2015 ble budsjett satt lik regnskap.

9
Studien involverte også integrasjonsprosessen ved Karolinska
(2004–2019). Sykehuset rapporterte slik informasjon frem til
innflytting i nytt bygg i 2016. Da forverret årsresultatene seg
kraftig, og rapporteringen opphørte.

83

Analyse av situasjonen før/etter
integrasjonen (2009)
Aktivitetsveksten var i snitt 2,7 p
rosent
per år (p.a.) før og 2,3 prosent etter
integrasjonen. Veksten i driftskostnad var
klart høyere før (5,8 % p.a.) enn etter
(1,7 %). Se tabell 3 s. 83. Produktiviteten ble i
snitt -2,8 prosent p.a. før og 0,4 prosent etter
Produktiviteten falt før og
integrasjonen.10 
forbedret seg noe etter integrasjonen. Kostnad per DRG-poeng var 85 800 kroner før og
82 400 kroner etter 2009. Driftsinntekten økte
med 6,2 prosent per år før og 1,4 prosent etter
integreringen. Driftsresultatet var i snitt 0,48
milliarder kroner p.a. før og 2,03 milliarder
kroner etter etableringen av OUS. Veksten i
driftsresultat var 15,8 prosent p.a. før og -1
prosent etter 2009. I perioden 2009–2019 økte
driftskostnadene mer enn driftsinntektene
(1,7 % versus 1,4 %). Produktivitetsveksten
var samtidig svak. Hvordan har utviklingen
i perioden vært?
Analyse av utviklingen i hele perioden
Nedenfor presenteres utviklingen i finansielle resultater og tjenester, driftskostnader
og produktivitet.

Vi ser at driftsinntekt og driftskostnad stort sett følger hverandre. I årene
2010–2012 ble aktivitet og personell overført til andre sykehus i hovedstadsområdet.
Ansvar for spesielle behandlingstjenester
ble s entralisert til OUS. Driftsresultatet var
negativt i 2007. Etter dette har driftsresultatet vært positivt. Etter 2015 har nivået på
driftsresultatet jevnet seg ut. Perioden peker
seg ut for en nøyere analyse.
Driftsinntekt og driftskostnad følger
hverandre fremdeles tett. Veksten i drifts
kostnad (1,1 %) er litt høyere enn veksten
i driftsinntekt (0,98 %). Veksten i aktivitet er kraftigere (1,61 %). Driftsresultatet
var om lag to milliarder kroner hvert år.
Produktivitet beregnes som driftskostnad/
DRG-volum. Utviklingen er vist i figuren
nedenfor.
Veksten i aktivitet er 2,32 prosent p.a.
(se vedlegg 1). Driftskostnadene vokser med
2,35 prosent p.a. Aktivitet og kostnad svinger, men følger hverandre på en stigende
trend. Produktiviteten er 0,01 prosent per
år. Det er verd å merke seg at vi her bruker
nasjonale DRG-poeng (ref. inntekter) som
aktivitetsmål. OUS har et omfattende rus-

Figur 3. Fokus på sentrale finansielle størrelser: kostnad, inntekt og resultat.

Tabell 4. Analyse av fire år – etter at pensjonsutfordringen var løst i 2015.
16

Mrd. NOK (2015-priser)

17

18

Vekst
16–19

19

Snitt
per år

Vekst
per år i %

1

DRG (1000)

233

239

238

248

15,0

3,75

1,61 %

2

Driftkostnad

19,6

19,6

19,5

20,5

0,86

0,215

1,10 %

3

Produktivitet (2/1)

84,09

82,12

81,90

82,47

-1,6

-0,41

-0,48 %

4

Driftsinntekt

21,6

21,6

21,5

22,5

0,85

0,212

0,98 %

5

Driftsresultat (4-2)

2,02

2,00

2,05

2,01

-0,01

-0

-0,16 %

og psykiatritilbud. Mer presise aktivitetsmål for egen virksomhet fremkommer ikke
i årsmeldingene. I tabell 4 ser vi at kostnad
per DRG-poeng var 84 090 kroner i 2016.
I 2019 var snittet 82 470 kroner. Produktiviteten bedret seg med 0,48 prosent per år i
perioden 2016–2019.

Eierstyringen ble frem til 2015 ble sterkt
påvirket av svingninger i vurderingsposten
pensjon. Fastsettelse av eiers krav til års
resultat viste seg vanskelig å kommunisere.
Pensjonskostnadene representerer store
beløp, og varierer uavhengig av forhold i
kjernevirksomheten (Lundesgaard, 2014).
Etter 2015 har OUS vist små positive avvik
fra eiers krav til årsresultat.
HSØ har en målsetting om å kunne konkludere med at økonomistyringen er «god».
Målsettingen i 2015 for 2019 var at andelen
«bør være minst 2,5 prosent». Oppnådd
resultat i 2019 var 1,5 prosent. Rent analy
tisk må vi konkludere med at økonomi
styringen ikke er «god».
Årsrapportene gir ingen informasjon om

Oppsummering av analysen
Begrepet «resultat» har i norske sykehus fått
en annen funksjon enn i private bedrifter.
Årsresultatet gir et viktig bidrag til neste års
investeringsbudsjett. Stortinget økte i 2008
kraftig nivået på bevilgningene til sykehus.
I årene som fulgte ble oppmerksomheten
flyttet til å oppnå fremtidige effektiviseringer ved å investere i nye bygg.
Figur 4. Driftskostnad, aktivitet og produktivitet.

Finansielle resultater
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NB! En reduksjon i produktivitet representerer en økning i
kostnad per DRG-volum (før 2009: 2,8 %). 
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utviklingen i prestasjon. Vår analysemodell
viser at produktiviteten er uendret i perioden 2005–2019 (0,01 % per år). Produktiviteten bedret seg med 0,48 prosent per år
i perioden 2016–2019. Driftsresultatene
endret seg samtidig lite. Dette gir grunnlag for uro sett i forhold til vedtatte investeringsprosjekter. Disse forutsetter kraftig
økning i driftsresultater for å kunne bære
investeringene.

Drøfting
Hvordan kan vi forstå våre observasjoner?
Det er vel kjent at styringsutfordringen i sykehus er mer kompleks enn i private bedrifter (Covaleski & Dirsmith, 1983; Meyer &
Rowan, 1977). Helsereformen i 2001 rettet
seg inn mot to problemer: Fjerne svarte
perspill (og behov for ekstrabevilgninger
fra Stortinget) samt bedre den økonomiske
styringen av sykehusene. Virkemiddelet ble
statlig eierskap og innføring av regnskapsloven fra privat sektor (Grimsgaard, 2021).
Sykehusene fikk i oppgave å husholdere
med midler til både drift og investering.
Sykehusene var allerede påvirket av NPM-
reformer. Stykkprisfinansiering av somatisk
aktivitet ble innført i 1997. Økonomistyringen ved OUS kan derfor ikke alene vurderes
ut fra helsereformen i 2001.
Økonomistyring er å husholdere med
tilgjengelige ressurser. Ulike regnskaps
rammeverk er utviklet over lang tid for
formålet og tilpasset henholdsvis offentlig
og privat virksomhet. Et regnskap blir ført,
og ledere blir holdt ansvarlig for ressurs
bruken uansett valg av regnskapsrammeverk. Spørsmålet er hvilket rammeverk som
er best tilpasset virksomhetens art (Jensen,
2021:28, fig. 1). «Gir årsregnskapene satt
opp etter den private regnskapsloven nød11

NOU 2003:1, NOU 2008:2 og NOU 2019:24 

12

F.eks. tre administrerende direktører ble til én.
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vendig informasjon som politiske beslutningstakere trenger for å bevilge inntekter,
følge opp bevilgningene og ta ansvaret for
spesialisthelsetjenesten»? (Voldnes, 2021:83).
Før 2001-reformen var det fylkeskommunene som forvaltet kapitalregnskapet.
Sykehusene fikk kun ansvar for driftsregnskapet. Driftsbudsjettet var det sentrale styringsverktøyet. Driftsbudsjettet fokuserte
hovedsakelig på driftskostnader og oppfølging på avvik fra budsjett. Etter 2001 har
inntektsmodeller11 fått en sentral plass.
Bevilgningen deles om lag 50/50 på ramme
og aktivitetsbaserte ordninger. Rasjonale
bak aktivitetsbaserte inntekter er å stimulere til økt aktivitet og mer effektiv drift.
I private bedrifter handler underskudd
om overlevelse. Er eier ikke aktiv, kan
bedriften gå konkurs. Underskudd stimulerer til handling ved å øke inntektene og/
eller redusere kostnadene. Overskudd gir
grunnlag for re-investering i virksomheten
og utdeling av profitt. Offentlig virksomhet
fungerer på en annen måte. Norske sykehus
kan ikke gå konkurs. Eier kan øke skatten
og slik dekke inn økte kostnader. Som vi
har sett stimulerer «underskudd» til handling. Underskuddene før 2008 ved de offentlige sykehusene i Oslo motiverte etableringen av OUS. Et klart motiv var å redusere
kostnader, med andre ord bli mer effektive.
Kostnadene ble redusert.12 Bakgrunnen
for underskuddene var ikke «dårlig» drift,
men føring av regnskapet etter privat sektors prinsipper, det vil si forretningsregnskapets prinsipper (Voldnes, 2007). Jensen
konkluderer med at «økonomistyringen er
ikke blitt bedre» (Jensen, 2021:41). Privat
s

ektors årsresultat gav ingen informasjon
om ressursutnyttelsen i pasientbehandlingen. De økonomiske resultatene i sykehus
«er sterkt avhengig av de inntektsforutsetningene som eier til enhver tid oppstiller, og kan derfor ikke uten videre tolkes
som uttrykk for god økonomisk drift»
(Grimsgaard, 2021:47).
Regnskapslovens krav til føring av

avskrivninger gav store underskudd i mange
år etter 2001. Etter år med dragkamp ble
sykehusenes åpningsbalanse avgjort (Kaarbøe & Robbestad, 2016; Robbestad, 2011).
Stortinget økte i 2008 og 2009 bevilgningen
til sykehusene «kraftig» (Jensen, 2021:32).
Stadig nye medisinske tilbud og krav til tjenester i befolkningen, kombinert med sterk
rammestyring, hadde i årene før 2001-reformen gitt en underfinansiert sykehusøkonomi. Vedlikehold og investeringer ble
kuttet på grunn av manglende bevilgninger.
Kjernevirksomheten ble forsøkt skjermet.
Dette gav bakgrunn for påstander om «dårlig økonomistyring».13
Overskudd ved OUS etter 2008 beredte
grunnen for å snakke om fremtidige nybyggingsprosjekter – som skal gi ytterligere
produktivitetsforbedringer. Produktivitets
utviklingen har vært svak. Dette er et paradoks. Man snakker om effektivisering av
driften, men rapporterer ikke hvor godt
man lykkes med effektivisering av den
løpende driften. OUS rapporterer ikke slik
informasjon i årsrapportene. Privat sektors
finansregnskap gav slik sett ikke bedre styringsinformasjon. Endringer i regnskapssystemer kan gjenspeile like mye et behov
for å tilpasse seg forventningene i samfunnet om akseptabel praksis som det tekniske
imperativet for å fremme økonomisk rasjonalitet, det vil si økt effektivitet (Covaleski,
Dirsmith & Michelman, 1993).
Stortinget bevilger en ramme til spesialisthelsetjenesten. I 2021 var bevilgningen
til de regionale helseforetakene 178,7 milliarder kroner. Priser og kvasi-markedsstrukturer er blitt introdusert som myndighetens mer «synlige hånd» (Olson et al.,
1998). Helseregionene har gjort bruk av de
nye inntektsmodellene for å finansiere sine
sykehus. Inntektsrammen er særlig viktig da
den er knyttet til opptaksområde, og brukes
til også å fordele kapitalelementet i finansieringen. Avskrivninger føres i regnskapet
sentralt i sykehusene. Rammen holdes tilbake for å dekke disse kostnadene. Resten

av rammen fordeles videre nedover i organisasjonen. I den hierarkiske strukturen
OUS inngår i er minst fire ulike inntekts
modeller involvert før Stortingets bevilgning er omgjort til en avdelings budsjett. På
dette nivået er budsjettet en kombinasjon
av kostnadsbudsjett, inntektsramme, aktivitetskrav (DRG-poeng), driftsresultatkrav
(lik 0) og et effektivitetskrav. Inntektsbudsjettet setter grense for kostnadsbudsjettet.
«Tiltak» skal defineres for å få det hele til
å gi et driftsresultat lik 0. Det har vist seg
vanskelig å oppnå en gjennomføringsprosent for «tiltak» lik 100 prosent. Inntektsmodeller er slik blitt sentrale, men komplekse instrumenter i styringen etter 2001.
Innsatsstyrt finansiering (DRG) ble
introdusert som et incentiv for økt effektivitet. Ved OUS «nulles» incentivet ut på
sykehusnivå ved den over beskrevne styringsmodellen. Det fokuseres på samlet
finansiering til sykehuset. Spørsmålet er om
det finnes en enklere måte å få pengene frem
til der aktiviteten gjennomføres på? Tallene
ved OUS viser at driftsutgifter og driftsinntekter stort sett følger hverandre. Tidligere
var kravet å gå i «balanse». Sykehuset husholderer med tilgjengelige midler – som før.
Utfordringene nå er knyttet til ambisjoner
om investeringer som krever økte årsresultater. Ledelsesfokus er en begrenset ressurs.
Mange organisasjonsnivåer og kompleksitet i fordelingen av inntekter kan ta oppmerksomhet bort fra lokal ressursbruk
(vedlegg 2). Med mange nivåer følger mye
rapportering mellom nivåene. «Økonomifokuset har tatt overhånd» (Grimsgaard,
2021:48). Kompleksitet i helseforetaks
modellen kan bli en kilde til å frakoble
handling fra plan (Covaleski & Dirsmith,
1983).
En rasjonell begrunnelse for aktivitetsbaserte finansieringsordninger er
identifisert. De bidrar til registrering av

13

NOU 1996:5 Hvem skal eie sykehusene? 
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aktiviteter knyttet til pasientbehandling
(Kjøllesdal, 2014). Dette er særlig nyttig
informasjon for sentrale beslutningstakere.
Viktigheten av informasjonen øker jo lenger en er unna der aktiviteten gjennom
føres. Eier kjenner ikke til hva som kreves
for å gi nødvendig helsehjelp. Lokalt er man
avhengig av stabilitet i finansieringen. Med
andre ord, man er avhengig av hverandre.
Tillit er her et nøkkelord. Finansieringsordninger kan gi tap av tillit og dermed skape
økt kontrollbehov (Lægreid & Neby, 2016).
Dette taler for en høyere andel rammefinansiering.14
Aktivitetsbaserte ordninger benytter seg
av historiske data (minst to år gamle). Det
er et paradoks at man anvender bakoverskuende informasjon når man planlegger
for fremtiden i en usikker verden. De to
siste driftsårene med covid-pandemi illustrerer dette. Aktiviteten i 2020 ble en helt
annen enn planlagt. Somatisk aktivitet målt
i DRG-poeng ble redusert med 7,5 prosent i
forhold til 2019. Uten ekstrabevilgning ville
dette gitt et stort underskudd.15 Det sentrale
var å finansiere eksisterende kapasitet (lønn
og andre driftsutgifter) – ikke en spesiell
aktivitet. Samfunnet var kritisk avhengig av
at sykehuset var i stand til å ivareta den nye
helseutfordringen. Norske sykehus har en
beredskapsfunksjon. Denne må også finansieres. Mer rammefinansiering (>>50) kan
gi bedre grunnlag for planlegging og kontroll.
En studie av årsrapportene ved Karolinska viser at sykehuset var tidlig ute med
14

Fordelingen ramme – aktivitetsbeserte inntekter er i dag
50/50.
15

Stortinget besluttet å gi sykehuset en ekstra basisramme på
761 mill. kr., 323 mill. kr. i øremerket tilskudd samt 111 mill. kr. i
redusert arbeidsgiveravgift. Totalt 1195 mill. kr. Sykehuset fikk i
tillegg store inntekter knyttet til undersøkelser av covid-analy
ser. Eiers krav til årsresultat var 250 mill. kr. Årsresultat ble 386
mill. kr. 373 mill. kr. av ekstrabevilgningen ble overført til 2021. 

16

Ingen forutså pandemien da lånerammen til nye bygg ble
vedtatt av Stortinget i 2019. Det er utfordringer knyttet til
langtidsbudsjettering og aktivitetsfinansiering når aktiviteten
endres kraftig.
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å rapportere utviklingen i produktivitet
(2004–2019). En negativ utvikling i produktivitet motiverte for etableringen av Karolinska universitetssykehus i 2004. Hvorfor
rapporterer ikke OUS slik informasjon? Er
det viktig i en svensk setting, men ikke relevant i vår norske? Pasientbehandlingen er jo
den samme? Observasjonen kan gi grunnlag for refleksjon. En grunn til at man ikke
rapporterer dette kan være at beregning av
produktivitet forutsetter kostnadsberegning. I private bedrifter representerer dette
intern styringsinformasjon av konkurranse
hensyn. I private bedrifter tar en for gitt at
slik informasjon er tilgjengelig og brukes
til å forbedre interne prosesser, med andre
ord følger en praksis i private bedrifter.
Dette kan forklare at informasjonen ikke
presenteres i OUS’ årsrapporter. Uavhengig
av ekstern rapportering vil slik informasjon
ved de mange interne arbeidsfellesskapene i
sykehus kunne føre til diskusjoner om bedre
bruk av tilgjengelige innsatsfaktorer. De vil
vise hvor det presteres godt (les: grunnlag
for ros og læring på tvers) samt hvor sykehusledelsen må intervenere for å løse reelle
problemer.
Den økonomiske utfordringen ved
OUS i mange år fremover er å skape
gode nok årsresultater for å kunne realisere planlagte investeringsprosjekter. OUS
planlegger å investere langt ut over dagens
avskrivningsnivå. For å lykkes må årsresultatene økes kraftig i mange år før nye bygg
kan tas i bruk. Krav om økte årsresultater
er derfor blitt et sentralt tema i den interne
balanseringen mellom drift og investering.
Estimater for effektivisering i nye bygg
avkreves, leveres og endres.
Fagfolk, tillitsvalgte samt Oslo bystyre
har i mange år diskutert planene med
eiers direktører (Slagstad, 2019). Planene
er omstridt av ulike grunner (Høiskar,
2022:60). Hvem er forpliktet til å gjennomføre tiltakene – mange år frem i tid – i en
omskiftelig verden?16 Det er en gryende erkjennelse av at nedbyggingen av sengeplasser

har gått for langt (Grimsgaard, 2022:56).
Utviklingen bekymrer fagfolk: «Den uunngåelige konsekvensen er et økende antall
uverdige og for tidlige utskrivninger av
syke pasienter, alvorlige komplikasjoner, og
strykninger av operasjoner» (Gisvold, Røe
& Wyller, 2021:7). Nedgangen i sengetall
de senere årene er 34 prosent (2004–2019).17
OUS oppgir ikke sengetall i sin årsrapport.
Riksrevisjonen har fokusert på forholdet mellom drift og investering.18 Det er
et helsepolitisk mål å vri ressursinnsatsen
fra personell, som er en knapp ressurs, til
investeringer, for å dempe det fremtidige
arbeidskraftbehovet i helseforetakene. Siste
undersøkelse viser at det er en risiko for
at målet ikke blir nådd i helseforetak som
ikke omfattes av de planlagte store bygge
prosjektene. Driftskostnadene (+67 %)
har økt vesentlig mer enn investeringene
(+9 %) i perioden etter 2010. Riksrevisjonen
konkluderer at departementet i sin overordnede styring har vektlagt krav til drift over
investering. Aktivitetsvekst og nye oppgaver
er prioritert. Riksrevisjonen antyder at
finansieringsordningene ikke er justert for
å bidra til at planlagte investeringer i større
grad gjennomføres.19 «Problemet» (behov
for midler til investeringer) som motiverte
helseforetaksreformen i 2001 er fremdeles
til stede. Å balansere drift og investeringer
fra en bevilgning sendt gjennom dagens fordelingsmekanismer er utfordrende.
Det stadig tilbakevendende behovet for
ekstrabevilgninger fra Stortinget var også
del av motivasjonen for helsereformen av
2001. Gevinstrealiseringsplanen som lå til
grunn for lånesøknaden i 2019 (statsbudsjettet for 2020) inkluderte en besparelse på
nær 290 årsverk ved et nytt laboratoriebygg
lokalisert på Gaustad. Etter vedtak ble det
fra Universitetet i Oslo tatt initiativ til å
flytte denne virksomheten inn i det nye Livsvitenskapsbygget. Problemet var at Statsbygg krevde en husleie som fjernet den estimerte gevinsten. I statsbudsjett for 2022 ble
løsningen formulert: «Regjeringen legger

til grunn at Helse Sør-Øst RHF etter innflytting skal motta husleiekompensasjon på
90 millioner 2021-kroner årlig». 20 Engangskompensasjon på 87,5 millioner kroner for
kostnader som følge av midlertidig stans i
prosjektet og covid-19 ble bevilget. Direktørene finner rom for «ekstrabevilgninger»
– som før.
Rigshospitalet (Danmark) har beholdt
det offentlige regnskapsrammeverket,
men utviklet sin interne styringsmodell
med mer relevant informasjon (Kjøllesdal, 2014). Sykehuset ble finansiert ved
nasjonale DRG-priser med innslag av salg
av tjenester til andre regioner. Da året var
omme, beregnet sykehuset hva kostnad per
tjeneste ble. Dette gav grunnlag for diskusjon og læring. Den kliniske lederen hadde
inngående kjennskap til beregningsmetoder
(f.eks. aktivitet, senger og stillinger). Vedkommende hadde dermed alltid et sammenligningspunkt i forhold til de nasjonale
DRG-prisene. Dette gav trygghet i utarbeidelse og gjennomføring av budsjettet. Eventuell manglende finansiering av kapasiteten
ble tidlig avdekket, og nødvendige beslutninger ble tatt. Dette gav god kontroll på
lavest mulig nivå og små «overskudd» i en
årrekke (1995–2007).
Nordiske private selskaper startet tidlig på 1970-tallet eksperimenter med ideer
som senere er kjent under begrepet Beyond
Budgeting (Bogsnes, 2016). Budsjetteringsprosessen var for omfattende og ovenfraog-ned. De som ledet prosessen (økonomer)
17
OECD – Health Care Resources, Hospital beds per 1000
population.
18

Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investe
ringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr (del av Dokument 3:2
(2021–2022)); https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/
no-2021-2022/undersokelse-av-helseforetakenes-investerin
ger-i-bygg-og-medisinsk-teknisk-utstyr/ Riksrevisjonens under
søkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene (Dokument
3:11 (2010–2011)); https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/
dokumentserien/2010-2011/dok3-201011-011.pdf

19

Dokument 3:2 (2021–2022) s. 88.

20

Forslag til statsbudsjett for 2022 Prop 1S, s. 191. I byggets
levetid blir dette 35 år * 90 mill. kr. = 3,15 mdr. kr.
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syntes å være mer interessert i å forbedre
prosessen enn selve driften (Bogsnes,
2016:212). 21 Erkjennelsen var at hierarkisk styring med fokus på planlegging av
finansielle størrelser ikke er tilstrekkelig i
en omskiftelig verden. Finansregnskapet
er ikke nok til å styre prosessene i selskapene, enn si motivere kunnskapsmedarbeidere til innovasjon og innsats. Målsettingen
i disse bedriftene var ikke å kvitte seg med
budsjettet, men ledelsesmyter om hva som
er beste vei til bedre prestasjoner i arbeids
fellesskapene.
Det var behov for et mer intelligent
«prestasjonsspråk» (Bogsnes, 2016:7). Stat
oil var på 1990-tallet et av selskapene som
ble involvert i redesign av de interne styringssystemene og prosessene. OUS har
langt høyere andel av høyt kvalifiserte
ansatte enn det vi finner i private n
 orske
bedrifter. I en slik situasjon kunne man
forvente en mere avansert «kontrollpakke»
(Malmi & Brown, 2008).
Mellemvik et.al. klassifiserer en slik
mulig utvikling i offentlig virksomhet
med hensyn til budsjettet som «radikal»
(Mellemvik, Gårseth-Nesbakk & Mauland,
2012:66). Utfordringen med å kostnads
beregne sykehustjenester er delvis uklarheten i behandlingsprosedyrene knyttet til
hver pasient, og delvis de horisontale prosessene som kjennetegner pasientbehandlingen
på tvers av forskjellige organisasjonsenheter. Ettersom regnskapsinformasjon oftest
følger de hierarkiske, funksjonelle og vertikale linjene, er horisontal koordinering av
transaksjoner ofte organisert uten relevant
kostnadsinformasjon. I sykehus kalles slike

21

Ackoff beskrev budsjettpraksisen i amerikanske organisa
sjoner på 1970-tallet som «rituell regndans» der økonomene
var mer interessert i å forbedre dansen enn å påvirke regnet
(Ackoff, 1977).

22
CCS. I Norden brukes betegnelsen: Kostnad Per Pasient-
system (KPP).
23
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-har-opp
nevnt-utvalg-som-skal-utrede-helseforetaksmodellen/
id2900068/
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systemer Clinical Costing System21 (Abernethy & Chua, 1996). Kostnadsberegning
er en forutsetning for produktivitetsmåling.
Det er rimelig å anta at slik informasjon
reduserer behovet for rapportering og oppfølging.

Konklusjon
Innføringen av forretningsregnskap 
eller
regnskapsloven i 2001 representerte en
radikal endring i styringen av sykehusene,
pålagt av en sterk stat. Det nye hierarkiske
systemet ble så lukket, og kontrollen overlatt til direktører. Prøving og feiling med
det nye kontrollspråket fulgte. Vår analyse
peker på marginal effektivisering av dagens
drift (2005–2019). Økonomistyringen er
ikke «god» etter Helse Sør-Østs egen definisjon. Det er usikkerhet knyttet til realisering av fremtidige effektiviseringsgevinster
ved investering i nye bygg.
Uavhengig av valg av regnskapsrammeverk har både privat og offentlig virksomhet behov for systemer for intern styring.
Beyond Budgeting har blitt et begrep i
nordiske bedrifter (Bogsnes, 2016). Det var
behov for å utvikle informasjon som motiverer ansatte til å prestere. OUS har ikke
utviklet slik informasjon. Den økonomiske
styringen er inntektsfokusert.
Ingen virksomhet og ei heller regnskapssystem er perfekt. Det er viktig med systemer
som gir relevant informasjon der aktiviteter
gjennomføres. Dette kan gi grunnlag for å
trekke folk sammen for å gjøre ting bedre.
Det er behov for en aktiv eier som kan
«åpne opp» styringssystemet i norske sykehus og oppdatere det med ny kunnskap før
kontrollen igjen overlates til direktørene.
Det regjeringsoppnevnte utvalget som skal
gjennomgå helseforetaksmodellen 23 har her
en jobb å gjøre.

VEDLEGG
Vedlegg 1. Analysemodellen.
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Vedlegg 2.
OUS – antall organisasjonsnivåer,
enheter og inntektsmodeller.
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Tidsskriftet utgis av Kommunekonsult AS på oppdrag fra Fagforbundet, og er
et frittstående vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurderte artikler.
Retningslinjer for manuskripter
Redaksjonen tar fortløpende imot manuskripter.
I tillegg inspirerer redaksjonen til relevante artikler.
Alle artikler vil bli gitt en redaksjonell behandling.
Redaksjonen avgjør om temaet passer tidsskriftets
formål og profil og har et faglig innhold og en form
som gjør det aktuelt å bruke artikkelen. Artikler som
er trykket kan legges i åpne institusjonelle arkiv. Kilde
skal oppgis.
Samfunn og økonomi er et NVI-godkjent tidsskrift. Publikasjonspoeng kan registreres i Cristin,
Den enkelte forfatter eller institusjon har ansvaret
for å registrere artikler her.
Fagfellevurdering
Vitenskapelige artikler som tidsskriftet ønsker å trykke
vil bli sendt videre til fagfellevurdering. Forfatteren må
gjerne gi forslag om relevante fagfeller, men redaksjonen står fritt til å vurdere dette. Ved fagfellevurdering
blir forfatternavn tatt bort. Også fagfellenes kommentarer vil være anonymisert. Forfatteren vil få tilsendt
kommentarer og endringsforslag, og kan dermed gjøre
nødvendige endringer før publisering. Deretter kan
det bli det en ny runde fagfellevurdering. Artikler
som er fagfellevurdert, blir merket som det.

Fagfellevurdering kan være en krevende prosess som
tar tid. Redaksjonen forutsetter at forfattere som
har et manus til fagfellevurdering ikke sender samme
manus til andre tidsskrifter samtidig.
Forfatterinstruks
Manuskriptet sendes elektronisk til
redaksjonen@samfunnogokonomi.no.
Manuskriptet sendes i Word, skrifttype Times New
Roman. Artiklene skal normalt være på ca. 40 000
tegn og ikke lengre enn 60 000 tegn, inkludert et
sammendrag på maksimum 200 ord. Figurer og
t abeller skal være nummerert og ha en egen tekst
som kort beskriver hva vi ser. Legg også ved en liste
over de mellom fem og ti viktigste søkeordene for
artikkelen.
Det skal gis en kort forfatteromtale. På egen fil
legges ved foto av forfatteren. Institusjonstilhørighet
skal oppgis, og videre skal det føres opp navn, akademisk tittel, fødselsår, adresse og e-postadresse.
Referanser føres opp i APA-standard. Eksempler
på hvordan dette gjøres finner du blant annet her:
www.hihm.no/Hovedsiden/Bibliotek/Studiehjelp.
For øvrig kan spørsmål omkring referanser rettes
til redaksjonen.
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