
«Hardere i klypa» - åpningsinnledning 

 

Det snakkes mye om den norske modellen for samfunnsorganisering og politisk 

– økonomisk regulering. 

Modellen har 3 hovedpilarer: 

- Et velorganisert arbeidsliv 

- En sterk velferdsstat 

- Og en makroøkonomisk politikk retta inn mot høy sysselsetting. 

Denne modellen anerkjennes som en av de mest vellykka samfunnsmodeller i 

nyere tid – også internasjonalt! 

Små forskjeller-lav ulikhet regnes både som en konsekvens av og en 

forutsetning for modellen. 

En utvikling i feil retning internasjonalt, med økende klasseskiller, tiltakende 

sosial uro og tilstrømming til høyrepopulistiske og høyre ekstreme bevegelser, 

understreker viktigheten av å bevare den norske modellen. 

Regjeringen gir uttrykk for at den verdsetter den norske modellen MEN 

regjeringens politikk fungerer som en ulikhetsmotor nærmest uten sidestykke. 

De mangler perspektiv på viktige drivkrefter bak klasse- og lagdelinga i 

samfunnet og er primært opptatt av fattigdomsproblematikk og av skillet mellom 

de som er i jobb og de som er utenfor. 

De har bidratt til å øke ulikheten i begge ender av inntektsfordelingen. Enorme 

summer er gitt de rikeste gjennom skattekutt og fjerning av arveavgift. Mens 

svake grupper er utsatt for en omvendt Robin Hood – politikk med ulike 

velferdskutt som setter tusenvis av mennesker i en fortvilet og umenneskelig 

situasjon. 

Det styres av en merkelig ideologi om at de som har mest fra før skal motiveres 

av å få enda mer, mens de som har minst skal motiveres av det stikk motsatte – 

nemlig å få enda mindre. 

Midt i Erna Solbergs andre regjeringsperiode ser vi konturene av en ny 

«velferdspolitikk». En borgerlig politikk med sterkt fokus på 3 ting: 

- En underliggende moralsk forestilling om at velferdsytelser svekker 

arbeidsmoralen 

- At innstramminger i velferdsytelser vil gi arbeidsintensiver 

- Aktivitetskrav for å få ytelser 



MEN ingen blir verken friske eller får ny kompetanse av å få dårlig råd! 

Spørsmålet er om ikke dette har gjort det verre for en del stønadsmottakere: 

- Som når tap av arbeidsavklaringspenger eller overgangsstønad leder til 

status som sosialhjelpmottaker 

- Eller når aktivitetsplikt trekker grupper av unge mennesker inn i en 

runddans av lite formålstjenelige og meningsfulle tiltak som kan bringe 

dem enda lenger unna arbeidslivet. 

Sosiale problemer individualiseres og presset rettes mot den enkelte bruker. 

Gode, universelle velferdsordninger er viktig. Ordningene er begrunnet ut fra at 

de skal gi inntektssikring ved sykdom og skade, at de skal sørge for omsorg av 

barn, eldre og personer som har ulike former for problemer med å fungere i det 

ordinære arbeidslivet , og også for at samfunnsøkonomien skal fungere ved 

eksempelvis omstillinger i økonomien. 

Balansen mellom rettigheter og plikter er en viktig del av velferdssystemet. 

MEN en aktiv, konstruktiv arbeidslinje forutsetter tre ting: 

- Tett oppfølging, individuell tilrettelegging og annen nødvendig støtte 

gjennom en mer aktiv arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk. 

Regjeringens politikk låser svake grupper i fattigdomsfeller og vi er i ferd med å 

få en forsorgsstat i stedet for en velferdsstat. 

Erna Solbergs aller siste forslag om å kutte i sosialhjelpen for innvandrere som 

ikke gjennomfører norskkurs, kan være enda et forslag i denne gata. For noen, 

eksempelvis analfabeter er det ikke bare å kreve gjennomføring av slik 

språkopplæring, det trengs mer oppfølging.  

Protestene høres mest fra de gruppene som berøres. Folk flest er dessverre 

rammet av en oppfatning om at «det gjelder ikke meg» 

For LO er det viktig å fokusere på helheten av slike innstramminger og 

endringer, i et mer overgripende perspektiv.  

Jeg startet med å beskrive den norske modellens 3 hovedpilarer hvor en sterk 

velferdsstat er en av dem.  

Modellen fungerer ikke dersom en av pilarene svekkes. 

I vårt samfunnsnotat «Hardere i klypa» ser vi nærmere på Solberg – regjeringens 

velferdspolitikk med utgangspunkt i noen sentrale velferdsytelser. Alle 

innstrammingene samlet sett, og i tillegg til regjeringens øvrige økonomiske 



politikk, rammer sårbare grupper hardest, øker ulikheten mellom folk og svekker 

tilliten i samfunnet. Og undergraver den norske modellen. 

Start debatt! 

 

 

 

 


