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New Public Management (NPM) og Velferdsstatens rolle under økonomiske kriser  

De nordiske landene forener høy levestandard med likhet og en god offentlig sektor. Internasjonalt 
omtales det som Den nordiske velferdsmodellen. Grunnprinsippet er universelle rettigheter. Alle har 
de samme rettigheter, uavhengig av bosted, inntekt og formue. Velferdsordningene finansieres 
kollektivt, blant annet gjennom skatt.  

Den globale finanskrisen er et resultat av de omfattende avreguleringer av finansmarkedene og 
spekulasjonsøkonomien. I kjølvannet av avregulering, privatisering og spekulasjon, fulgte det en 
dramatisk omfordeling av samfunnets verdier – fra arbeid til kapital, fra offentlig til privat, og fra de 
fattige til de rike.  

Fagbevegelsen har vært en viktig drivkraft i utviklingen av velferdsstaten. Global finanskrise, økende 
markedsliberalisme og stort press på offentlige budsjetter, krever at fagbevegelsen øker innsatsen for å 
forsvare velferdsstaten.  

I sitt program sier den rødgrønne regjeringen: ”Vi vil slå ring om den norske samfunnsmodellen med 
aktivt folkestyre, høy yrkesdeltakelse, gode offentlige velferdsordninger for alle og et nært samarbeid 
mellom staten og partene i arbeidslivet. Også framover skal denne samfunnsmodellen være vårt 
viktigste internasjonale fortrinn”.  

I kapitlet om offentlig sektor skriver de at ”innflytelse og medbestemmelse for offentlig ansatte og 
deres organisasjoner er et avgjørende virkemiddel” i fornying av offentlig sektor og endelig at 
regjeringen skal ”føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk der ledere og ansatte spiller på lag. Vi vil 
videreføre lov og avtaleverk for medbestemmelse og medvirkning. Dette bidrar til effektiv utvikling, 
oppgaveløsning og resultater”.  

NTL støtter disse programerklæringene og krever at ordene gjøres om til handling!  

Landsmøtet sier NEI til å bruke markedsøkonomiske prinsipper som overordnet rettesnor for offentlig 
forvaltning, fordi:  

• markedsmekanismene er fullstendig uegnet til å drive fordelingspolitikk  

• det undergraver muligheten til å utvikle og opprettholde likeverdige offentlige tilbud i hele landet  

• det innebærer at demokratiet svekkes ved at viktige beslutninger unndras politisk beslutning og 
kontroll  

• det går på bekostning av kravet om likebehandling, forutsigbarhet, åpenhet og innsyn i offentlig 
forvaltning  

Landsmøtet mener at man må bruke kapasiteten og mangfoldet i offentlig sektor til å styrke 
sysselsettingen, forbedre infrastrukturen og drive aktiv kompetanseutvikling. Dette er nødvendige 
forutsetninger for både økonomisk og kulturell vekst. Erfaringene viser at vår velferdsmodell har vært 
det beste redskapet for å håndtere finanskrisa og konsekvensene av denne.  

Landsmøtet krever:  
• at markedsøkonomiske prinsipper som styringsverktøy for offentlig sektor må avvikles  

• en utvikling av offentlig forvaltning som ikke undergraver borgernes rettigheter  

• at ansattes medbestemmelse ikke svekkes  

• sterkere politisk styring og demokratisk kontroll av forvaltningen 

• velferds- og samfunnseffekter må være i fokus, ikke telling og måling 

• styringsmodeller med fokus på læring og utvikling, ikke kontroll 


