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”Velferd for alle er i 
stor grad et spørsmål 
om verdivalg og              
prioriteringer 



I dette temaflaket brukes begrepet ”forvaltning” om de 
offentlige instanser og virksomheter som administrerer 
velferdsstaten. Forvaltningen er politikernes redskap. Statlige og 
kommunale etater og virksomheter er de viktigste forvalterne 
og utøverne av politiske vedtak. Felles for disse er at de er 
underlagt lover og regler som skal sikre offentlig innsyn, 
forutsigbarhet, rettssikkerhet, likebehandling og kontroll.

Velferdsstaten
Velferdsstaten er vårt politiske og demokratiske redskap 
for å sikre sentrale samfunnsverdier og bidra til rettferdig 
fordeling av goder og byrder. Kombinasjonen av folkevalgt 
styring og offentlig velferd gir en unik mulighet til å skape 
en forvaltning og et samfunn som sikrer økonomisk og 
sosial trygghet for alle innbyggerne. Hele befolkningen er 
i prinsippet inkludert i velferdsordningene. De rettighets-
baserte ordningene kalles universelle rettigheter.

Velferdsstaten ble skapt for å løse sosiale problemer og 
bedre folks levekår. Oppbyggingen av en omfattende 
velferdsstat har gjort Norge til et av verdens beste land å 
leve i og det samfunn i verden hvor de sosiale forskjellene 
er minst.

Det er nødvendig å styrke og videreutvikle velferdsstaten. 
både for å møte nye utfordringer og sikre legitimiteten til 
fellesskapsløsninger.

Vi kan oppleve at offentlige tjenester er vanskelig tilgjengelige, 
at omsorg svikter og at velferdstjenester ikke når fram til 
alle. 

Fordeling og forvaltning
En viktig del av demokratiet er at forvaltning og fordeling 
av våre felles ressurser baseres på politiske beslutninger. 
Dette krever langsiktig planlegging og fordeling mellom 
generasjoner. Samtidig må miljøhensyn ivaretas. Pensjons-
fondet må forvaltes slik at det også kommer framtidige 
generasjoner til gode. 

Det er en forutsetning for skatteviljen at en rimelig andel av 
verdiskapingen i landet tilbakeføres til samfunnet gjennom 
velferdsordninger som kommer hele befolkningen til gode. 
Velferd for alle er i stor grad et spørsmål om verdivalg og 
prioriteringer. NTL mener at folketrygden også i framtiden 
skal finansieres ved skatter og avgifter og at folketrygdens 
rolle som instrument for solidarisk omfordeling må bevares. 

NTL vil arbeide for et mer rettferdig skattesystem. Dette 
innebærer at skattenivået må reduseres for grupper 
med lavere og midlere inntekter, og skjerpes for de med 
aksjeutbytte, høyest inntekt og formue. Det er viktig at 
kontrollapparatet fungerer. Dersom kvaliteten og omfanget 
på kontroll svikter, vil tilliten til skattesystemet og skatte-
moralen synke.

Valgfrihet gjennom fellesskapsløsninger
Reell valgfrihet krever gode og tilgjengelige fellesskaps-
løsninger. Det kan høres besnærende ut å få velge skole, 
sykehus eller aldershjem, men skal alle kunne velge fritt, må 
det finnes ledig kapasitet på alle områder og i alle deler av 
landet. 

Vår velferdsstat må sikre gode og offentlige tjenester. 
Vi advarer sterkt mot ordninger som legger til rette for 
konkurranseutsetting og privatisering. Det vil kun føre til 
særlige fordeler for de som kan kjøpe seg (enda) bedre 
tjenester. Resultatet blir et todelt samfunn, og da er like-
verdigheten borte.

NTL mener at alle skal ha like god tilgang til velferdstilbud 
uavhengig av inntekt og sosial status.

Demokrati og marked
Den generelle politiske tendensen i Norge, som i andre 
OECD-land har i de siste 20-30 årene vært preget av at 
universelle velferdsordninger omgjøres til behovsprøving, 
og at de privatiseres og konkurranseutsettes. Dette har 
svekket offentlig virksomhet og mulighetene for folkevalgt 
styring og kontroll. 

Den rødgrønne regjeringen har sagt at velferdsstaten skal 
styrkes og videreutvikles og at løsningen ikke er konkurranse- 
utsetting og privatisering. Likevel ser vi at ikke alle deler av 
forvaltningen blir styrt etter dette. 

Mange virksomheter styres etter markedsbaserte prinsipper 
som ineffektiv internfakturering og overdreven bruk av 
kvantitativ mål- og resultatstyring. Ved utforming av velferds-
tjenestene må ressursene brukes for å gi innbyggerne 
velferdstjenester av god kvalitet. 

Norske arbeidstakere og norsk forvaltning påvirkes daglig 
av de beslutningene som fattes i EU. EØS-arbeidet er 
derfor både et internasjonalt og et nasjonalt anliggende. 
Den sosiale dimensjonen som skal sikre arbeidstakerne 
gjennom minimumsregler på arbeidsrettsområdet, har 
kommet alvorlig på etterskudd. De to siste årene har EU-
domstolen avsagt en rekke dommer der domstolen over-
prøver opparbeidede faglige rettigheter i en rekke EU-land.

Regjeringen må bruke reservasjonsretten mot EU-direktiv 
som innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping 
og som reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.

Behovsprøving og universelle ordninger
Noen politiske partier i Norge ønsker å erstatte universelle 
ordninger med behovsprøving. Å gå bort fra universelle 
ordninger som gir alle innbyggerne rettigheter, innebærer 
at noen på grunn av inntekt eller formue ikke lenger får 
tilgang. NTL mener at prinsippet med universelle ordninger 
må opprettholdes, fordi alle skal ha lik rett til grunnleggende 
velferdstjenester. 
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Hvis prinsippet om behovsprøving videreutvikles, vil det 
bety et langt skritt tilbake til den tiden da folk måtte 
stå med lua i hånda for å få hjelp. Det er dessuten mer                         
byråkratisk og ressurskrevende å administrere behovs-
prøvde ordninger og kreves mer kontroll og tilsyn for 
å hindre misbruk. Dette fører til at midler overføres fra 
velferd til administrasjon og kontroll. 

Forvaltningspolitikk
NTL ønsker en forvaltningspolitikk som gir alle mennesker 
mulighet til å leve et godt og meningsfylt liv.  Dette krever 
en sterk offentlig sektor og bevisst politisk styring. 

Den mer overordnede forvaltningspolitikken møter NTL og 
våre tillitsvalgte i form av offentlige utredninger, i nasjonal-
budsjettet, konkrete forslag i statsbudsjettet og i andre 
stortingsdokumenter. Vi møter den også i lønnsoppgjør, 
hovedavtaleforhandlinger og i de utallige omstillings-                                                         
prosessene i virksomhetene. De fleste møter forvaltnings-
politikken i form av enkeltsaker knyttet til egen etat eller 
arbeidsplass.

For medlemmer og tillitsvalgte i NTL er forvaltningspolitikk, 
helheten i denne politikken, viktig.

Endringer i forvaltningspolitikken
Statens roller, oppgaver og organisering endres stadig. 
Dette skjer gjennom konkrete vedtak, i styrte eller ”tilfeldige” 
prosesser. Det hender at det ikke er samsvar mellom 
politiske vedtak og resultat. Forskjellige retninger innen 
forvaltningspolitikken gir ulikt resultat.

Videreutvikling og fornying av offentlig sektor må skje 
gjennom et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet 
og offentlige myndigheter, i nært samarbeid med brukerne 
og med de ansatte og de ansattes organisasjoner. 

NTL ønsker å styrke arbeidstakernes rettigheter. Vi vil  
videreføre lov- og avtaleverket for medbestemmelse fordi 
det bidrar til effektiv utvikling, oppgaveløsning og resultater.

Forbundets arbeid med forvaltningspolitikk
NTL er en viktig premissleverandør i forvaltningspolitikken. 
For å påvirke utviklingen og beslutningstakerne, er det 
viktig å ha kunnskap om når, hvor, hvordan og hvorfor 
beslutningene tas. 

NTL s holdninger til utviklingen av forvaltningen er nedfelt i 
forbundets prinsipp- og handlingsprogram. 

NTL er opptatt av at staten organiseres effektivt og yter 
best mulig tjenester til innbyggerne. Vår grunnholdning er 
at en sterk offentlig sektor, hvor viktige primæroppgaver 
løses i offentlig regi, det skal sikre rettferdig fordeling og et 
godt tilbud til alle. 

Erkjennelsen av at politikk og politiske beslutninger angår 
hver enkelt av oss, gjør det nødvendig for medlemmer og 
tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen å engasjere seg. 

NTL jobber derfor aktivt overfor virksomhetene, politikere, 
storting og regjering for å få gjennomslag for forbundets 
synspunkter og interesser. 

Tillitsvalgte må ha reell rett til deltakelse der beslutningene 
treffes. NTL krever at fornyelse og utvikling av virksomhetene 
foregår på en slik måte at det også ivaretar ansattes behov 
for stabilitet og trygghet.

Forbundet bruker muligheten til å avgi høringsuttalelser 
i saker som angår medlemmene og/eller tjenestene som 
forvaltningen yter, ofte basert på innspill fra berørte    
organisasjonsledd. Disse høringsuttalelsene følges også opp 
med aktiv påvirkning av beslutningstakerne.

Stats- og nasjonalbudsjettene er viktige politiske 
dokumenter. Forbundet legger mye ressurser i å få fram 
organisasjonsleddenes meninger og synspunkter på 
budsjettet. Det er viktig at tillitsvalgte gjør seg kjent med 
budsjettprosessen i sine fagdepartement og er med på å 
påvirke beslutninger.

NTL er medlem i Internasjonalen for Stats- og Kommunal-
ansatte (PSI). PSI arbeider blant annet med å utvikle 
kampanjer og informasjonsmateriell for å bedre kvaliteten 
i offentlige tjenester med å påvirke internasjonale aktørers 
politikk. De viktigste er Det internasjonale pengefondet og 
Verdensbanken. 

Gjennom den europeiske føderasjonen av forbund i offentlig 
sektor i Europa (EPSU) arbeider NTL i forhold til de prosesser 
som foregår i EØS-området. Dette omfatter blant annet 
sysselsetting, sosiale rettigheter og regelverk på europeisk 
nivå. EPSU arbeider også med å få etablert faste samtaler 
om sosiale rettigheter (sosial dialog) mellom arbeidsgiver- 
og arbeidstakersiden på overnasjonalt nivå i Europa.

resultater av tidligere                                           
forvaltningspolitiske endringsprosesser
4offentlig sektors andel av budsjettene har blitt redusert

4mer privatisering og konkurranseutsetting

4utflytting av statlige arbeidsplasser

4et ytterligere skille mellom forvaltning, tjenesteyting    
 og kontrolloppgaver

4nye tilknytningsformer for statlige virksomheter

4økt delegering 

4mer fokus på mål og resultatstyring

4mer medarbeidersamtaler og virksomhetsplanlegging

4lederopplæring og økte lederlønninger

4regelforenkling 
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Nettlinker til forvaltningspolitikk og nyttige dokumenter 
NTL    
www.ntl.no

LO Stat    
www.lostat.no

LO    
www.lo.no

Aksjonen For velferdsstaten    
www.velferdsstaten.no 

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT    
http://www.difi.no/

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)    
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad

Uni Rokkansenteret - forskning på forvaltning og styring    
http://rokkan.uni.no

St.meld nr 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap      
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-19-2008-2009-.html?id=552811

Internasjonale nettsteder med mer informasjon om                        
forvaltningspolitikk
Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA) - se kampanje for kvalitetssikring av offentlige tjenester 
http://www.world-psi.org

EPSU - Den europeiske komiteen for offentlige tjenester    
http://www.epsu.org/ 

Det europeiske instituttet for offentlig administrasjon    
http://www.eipa.eu    

OECD    
http://www.oecd.org

Dette temaflaket er en utdyping av     
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