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Bevisst offen siv
mot velferdsstaten
av Siri Jensen
Regjeringa har satt igang en omfattende politisk, økonomisk og
ideologisk kampanje for å bygge ned velferdsstaten, og med det
endre viktige grunntrekk i det norske samfunnet. Redskapene i
kampanja er en serie utredninger med Norbomutvalgets gjennomgang av velferdsordningene som den viktigste. I juni ble det også
lagt fram et hefte fra Sosial- og helsedepartementet som inviterte
til debatt om våre sosiale velferdsordninger, i departementet på
forhånd kalt "folkeboka" ("Fornyelse av velferdsstaten). Samtidig
ble det i vår lagt opp til et rådslag innad i Arbeiderpartiet, på
grunnlag av to nr. av A-info: "Ny solidaritet" og "Helsepolitikk".
Alt dette skal munne ut i en stortingsmelding neste år, og diskusjonene har både et kortsiktig og et langsiktig siktemål.
Det er ingen tilfeldighet at dette
kommer parallelt med EØS-avtale og
regjeringas kamp for EU-medlemskap.
Her skal norske trygdeordninger tilpasses EU-systemet gjennom tilsynelatende fritt valgte nasjonale endringer.
Det er ikke bare enkelt å gå til
angrep på grunnprinsippene i velferdsstaten, den skandinaviske modellen er
for mange en helt vesentlig del av det
norske politiske systemet. Kleppe 2utvalgets forslag i mars 93 til nedskjæringer i sykelønn, barnetrygd, støtte til
eneforsørgere, møtte tildels stor motstand. Arbeiderpartiet er derfor aktivt i
gang med å bygge opp en alternativ
ideologi, tilpasset den rådende markedsøkonomiske tenkning. Samtidig som
de hevder at dette dreier seg om å for-
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svare velferdssamfunnet (de bruker ikke
begrepet velferdsstaten) gjennom å tilpasse seg til en ny tid.
Her legger jeg hovedvekten på endringene i trygdesystemet og de ideologiske begrunnelsene som brukes, selv
om velferdsstaten omfatter langt mer.

Prinsippene
Hovedprinsippene i den skandinaviske
modellen er:
1. Alle skal sikres velferd ("universalitetsprinsippet"), ikke bare f.eks.
de yrkesaktive ("prestasjons-prinsippet"). Fellesskapet skal ha ansvar for
alles sosiale sikkerhet.
2. Velferdsordningene skal tilstrebe
likhet, bidra til inntektsutjevning og
minske klasseforskjellene. Alle skal ha
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lik rett til sosial sikkerhet uavhengig
av inntekt. NB! Dette innebærer at såkalte inntektsoverføringer via statskassen skal være store hvis ulikhetene i
samfunnet er store.
3. Hjelpen skal være en rettighet,
ikke en nådegave til dem giveren mener
er "verdige trengende" (behovsprøving).
4. Solidaritetsprinsippet. Utgiftene må bæres av hele samfunnet
gjennom skatten - ikke ved forsikringsordninger eller egenandeler.
5. Det er et statlig, offentlig,
nasjonalt ansvar å sikre lik adgang
til ytelser/tjenester av lik standard.
(Formuleringene er tatt fra Ebba
Wergeland, innledning Vestlandskonferansen nov.93, upubl.)
I tillegg vil jeg legge vekt på et
punkt som etterhvert har blitt pressa
fram

6. Ordningene skal bidra til å styrke
kvinners mulighet til økonomisk sjølstendighet.
Prinsippene er ikke fullt ut
gjennomført i Norge, og på flere punkter har det allerede skjedd forverringer.
Det er likevel prinsipper som skiller
den skandinaviske modellen fra andre
land i Europa, der forsikringsordninger
knytta til jobb er det dominerende og
der familien har et langt større økonomisk ansvar. Blant sosialforskere internasjonalt er det enighet om at den
skandinaviske modell har bidratt til å
skape et samfunn med større likhet og
mindre fattigdom. (Steinar Stjernø på
EU/EØS-høring 12.03.94).
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Likevel vil Arbeiderpartiet ikke
lenger se dette som prinsipper. Hill
Martha Solberg advarer, i sin innledning til Arbeiderpartiets rådslag (Ainfo 5/94), mot å gjøre virkemidler,
som f.eks. universelle ordninger, om
til prinsipper.

Velferdsstaten og kvinnene
Velferdsstaten var i utgangspunktet
bygd på mannen som hovedforsørger
og kvinners gratisarbeid i familien.
Den britiske kvinneforskeren Hillary
Rose sier det slik: "Den gamle velferdsstaten baserer seg på kvinners
tvungne avhengighet og deres underordning i hjemmet, på arbeidsmarkedet
og i det politiske liv, og samtidig
skaffer den fram forutsetningen for at
kvinner i økende grad kan utfordre både
dens form og innhold." (Hilary Rose:
"Women and the Restructuring og the
Welfare State" i "Comparing Welfare
States and their Futures." redigert av
Else Øyen, min oversettelse). I dag er
det kvinnene som er mest avhengig av
velferdsstaten; både arbeidsplasser,
lønns- og arbeidsforhold, og omsorgstjenester som gjør det mulig å være i
jobb og økonomisk sikkerhetsnett ved
f.eks. skilsmisse.
Nedbygging av velferdsstaten truer
derfor kvinnenes stiling grunnleggende. Nedskjæringene rammer kvinner
hardest, som innstramming i uføretrygd, attføring og sykepenger og fjerning av ekstra barnetrygd foreneforsørgere med nye samboere. Alle forslaga
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fra Kleppe 2-utvalget (mars 93) vil
også ramme kvinner hardest. Forøvrig
fremmet av et utvalg med ulovlig
sammensetning; det brøt likestillingslovens pålegg om minst 40 % kvinner
i offentlige råd og utvalg.

"Norge har ikke råd"
Regjeringa baserer seg på at folk skal
godta at Norge ikke har råd, og at
snever økonomisk lønnsomhetstenkning etterhvert skal aksepteres som uimotsigelig på alle områder.
Det presenteres som en naturlov at
"vi" må begrense veksten i offentlige
utgifter, spesielt trygdeutgiftene. Samtidig har regjeringa sjøl redusert de offentlige inntektene gjennom den store
skattereformens skattelettelser for de
rike, med over 10 milliarder. Og EU
medlemskap, med gradvis harmonisering av skatte og avgifter vil redusere
statens inntekter med 16 - 23 mrd. I
tillegg er det EUs økonomiske politikk
a redusere skattene ytterligere (økonomiske retningslinjer vedtatt av EUs finansministre des. 94, sitert fra Klassekampen 19.02.94).) Slik kan presset
for nedskjæringer stadig holdes oppe.
Et trumfkort, både i Norge og EU,
er demografiargumentet: Endringene i
befolkningssammensetning vil føre til
at det blir færre yrkesaktive i forhold
til pensjonister og at ordningene vil bli
for dyre etter 2010.
Jan Mønnesland peker bl.a. på at et
stort antall pensjonister i 2010 ikke
kommer fra himmelen, men må bety et
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stort antall yrkesaktive før den tid.
Hovedproblemet er at regjeringa ikke
er i stand til å skaffe folk arbeid. Statistisk sentralbyrå har da også beregnet
at dersom alle som vil får arbeid, vil
det ikke være noe problem å betale for
trygden (kronikk i Klassekampen
29.03.94)
Regjeringa bruker de økende trygdeutgiftene i forbindelse med arbeidsløsheten som et argument for nedskjæringene. For arbeiderklassen er det omvendt. Stor arbeidsløshet skal føre til
økte utgifter for det offentlige, det skal
koste borgerskapet å holde folk utafor
arbeid. Og større ulikheter skal føre til
større utgifter til omfordeling.

"Arbeidslinja"
Dette er regjeringas flaggskip. Tilsynelatende progressivt: Flere i arbeid,
færre på trygd. Aktiv rehabilitering av
syke, mot bruk av uføretrygd som
oppbevaring av arbeidsløse. Regjeringa
tar her delvis fatt i en kritikk av velferdsstaten fra venstre, men tar ingen
direkte tiltak for å skaffe flere folk
arbeid, f.eks. med uløste oppgaver i
kommunene. I de økonomiske retningslinjene vedtatt av EUs finansministre i desember 93, som vår finansminister har sluttet seg til, heter det
om arbeidet for å snu tendensen til økt
arbeidsløshet: "Dette målet bør oppnås
ved en ikke-inflatorisk, sterk og sysselsettende vekst som strekker seg over
mange år og respekterer miljøet ....
Men veksten skal ikke skapes kunstig,
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deo skal først og fremst bringes til veie
via markedskreftene og via dynamikken
i det indre markedet." (Klassekampen
19.02.94) Altså ikke nye arbeidsplasser
i offentlig sektor nå.
"Arbeidslinja" brukes først og
fremst til å fjerne rettigheter og skyve
folk over på dårligere ytelser. Ikke flere
i arbeid, men færre på trygd. Flere
uføre skal over på dagpenger, bl. a. blir
kvinner med diffuse diagnoser som fibromyalgi og nakkesleng i større grad
nektet uføretrygd. Arbeid for sosialhjelp, i praksis tvangsarbeid, er også et
uttrykk for arbeidslinja.
Ideologien er at gode trygdeordninger
ikke gir folk gode nok "incentiver" til
å jobbe. Vi er tilbake til overklassens
tradisjonelle gruppering av de fattige:
arbeidsuføre (verdige) og de arbeidsuvillige (uverdige). I stedenfor å ta utgangspunkt i at folk er arbeidsløse
(både arbeidsføre og villige), men ikke
får jobb. Men det er farlig, fordi det
setter søkelyset på samfunnssystemet.
Norbomutvalget, i likhet med Kleppeutvalget, er opptatt av at stønadsnivået er for høyt og trygdeperiodene for
lange til å motivere til arbeid. (Harald
Minken har gått nøyere inn på de økonomiske teoriene knytta til dette synet
i Materialisten nr. 3 og 4 -93) Det som
ikke står, er at trygden også er for høy
til at arbeidsgiverne kan få folk til å
jobbe for så lav lønn som de vil, og at
reduksjon i trygdeytelsene derfor er en
forutsetning for lønnsnedslag. Utvalget
er dessuten opptatt av "harmonisering"
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av dagpenger, attføring og uføretrygd
slik at det ikke skal "lønne seg" f.eks.
å gå på attføring. Det er ikke noen tvil
om at det her tenkes harmonisering
nedover, 100% kompensasjon regnes
som overkompensasjon. Norbomutvalget mener det bør være en "egenrisiko"
ved sykdom. De vil at sykepengeperioden, og siden tida du kan gå på medisinsk attføring, skal bli kortere, for det
er for få som kommer tilbake til jobb.
Fortsatt skal det vurderes å stille krav
til eneforsørgere om at de skal ta jobb
eller utdanning for å få overgangsstønad, "aktivitetskrav", og å kutte ned på
stønadstiden.
Et hovedslagord er at penga skal gå
fra passive overføringer (det er det negative stemplet som nå settes på trygdeordningene, penga folk lever av) til
aktive tiltak for flere arbeidsplasser.
Dette innebærer igjen at de trygdede
skal betale for arbeidsløsheten. I tillegg har vi nettopp sett at regjeringa
ikke vil ta aktive offentlige tiltak for
flere arbeidsplasser, bare legge forholda
til rette for kapitalen. Konsekvensen
blir derfor at penga skal gå fra de trygdede til kapitalistene.
Ebba Wergeland har lansert begrepet
pølseteorien (se ill.) "Man kan tenke
seg at alle de som ikke kan forsørge
seg med eget arbeid befinner seg inne i
pølsa. Når arbeidsløsheten øker, vokser
pølsa. Regjeringa og NHO begynner
da å klemme på pølsa for å få utgiftene
ned. Men folka inne i pølsa blir ikke
borte, klemmer du et sted, eser den ut
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et annet steet." Pølsa på bildet illustrerer hvordan folk "klemmes" fra bedre
til dårligere forhold. 24 undervisere,
forskere og praktiserende leger innen
samfunnmedisin og allmennmedisin
gikk allerede i april 92 ut med et
opprop som satt fingeren på dette. Der
heter det bl.a.:
"Men de trengende blir ikke borte
fordi om myndighetene erklærer at de
ikke lenger er "verdige trengende". Og
behovene blir ikke borte fordi om trygden blir mindre.... Som leger med bakgrunn i samfunnsmedisin og allmennmedisin reagerer vi sterkt når noen
prøver å legge skylden for de voksende
trygdeutgiftene på trygdemottakerne, en
gruppe som har problemer nok allerede .... Vi oppfordrer regjering og Storting til ikke å skjære ned på de offentlige stønadsordningene, men heller
sette kreftene inn på å bekjempe arbeidsløsheten, som i dag kanskje er
Norges viktigste helseproblem."
F.n viktig del av ideologien rundt arbeidslinja er at trygd ikke er sunt,
f.eks. for kvinner med muskelsmerter.
Denne ideologien vinner oppslutning
hos et skikt av fagfolk, som ikke ser
hvordan regjeringas linje fungerer når
det ikke en gang er arbeid til de friskeste. Kvinner fratas rettigheter og straffes
dobbelt for at kvinnesykdommer ikke
har hatt status nok til a bli forsket på.
Språkbruken bygger opp om ideologien: Det snakkes bl.a. om å hindre
"trygdekarrierer" som om folk bevisst
foretrekker et liv på trygd. Men gode
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behandlingstilbud står ikke i motsetning til økonomisk trygghet. Folk
trenger verken pisk eller gulrot for å
ville bli friske eller jobbe.
Lund-utvalget (NOU 94 nr.2: Fra
arbeid til pensjon) foreslår tiltak for at
folk skal stå lenger i arbeid, reelt hevet
pensjonalder. Hovedargumentet er sjølsagt innsparing, men en tilsynelatende
positiv begrunnelse er at mange i dag
blir presset ut før de sjøl vil. Dette kan
forsåvidt være riktig. Men tiltaka som
foreslås vil først og fremst gjøre førtidspensjonsordningene dårligere. Resultatet blir trolig at flertallet fortsatt blir
presset ut av arbeidslivet, men på dårligere økonomiske vilkår.
Hvorfor skal de rike
ha barnetrygd?
Dette er spissargumentet for mer behovsprøving og færre generelle rettigheter/ytelser. Eller som det nå til stadighet heter, penga må gå til "dem
som trenger det mest". Det snakkes
om treffsikkerhet (i EUs dokumenter targetting). I praksis betyr dette først
og fremst å ta fra dem som har litt
mer. Som f.eks. innafor gruppa pensjonister - forslag om å ta fra de som
har mer enn minstepensjon gjennom
høyere skatt. Som innafor gruppa eneforsørgere - ta fra de som har nye samboere for å gi til de "reelle" eneforsørgerne. Det er alltid noen som har det
verst.
I Arbeiderpartiets rådslag heter det:
"Da Arbeiderpartiet vokste fram, repre-
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.

senterte vi et flertall som krevde å få ta
del i mulighetene og i den voksende
velstanden. I dag handler det ikke om å
løfte flertallet opp. Det er snakk om at
flertallet må solidarisere seg med min-

dretallet."
Arbeiderpartiet kaller hele sin økonomiske strategi for solidaritetsalternativet. Realiteten er en fullstendig underlegging under konkurranseevnen.
Norsk lønnsnivå må ned på nivået til
dem vi handler med, arbeidslivet må bli
mer fleksibelt, dvs. svekka rettigheter,
og offentlige overføringer må ned. (se
også Harald Minken, Materialisten
4,93).
Jagland argumenterer med at de som
har jobb med ei lønn å leve av og faglige og sosiale rettigheter, må gi avkall
bade på lønn og rettigheter - for å gi til
de "som trenger det mest".
Dermed skjermer han fullstendig den
delen av samfunnet som stadig blir
rikere både på penger og makt.
Men hovedpoenget her er at rettigheter for alle (universelle) nettopp er viktigst for de gruppene som står svakest.
Den skandinaviske modellen har nettopp vært kjent for mindre klasseskiller, bedre sikkerhetsnett og ingen virkelig fattigdom. Et system der alle innbyggerne har rettigheter innafor et helhetlig skattefinansiert system som
virker omfordelende. Dette har blant
annet ført til at fram til for få år siden
var det lite interesse for private forsikringer, helt til myndighetene sjøl begynte å stille spørsmålstegn ved om
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systemet kunne vare. Og det er fortsatt
stor oppslutning om det felles systemet.
Alternativet er formulert av Kleppe
i Dagens Næringsliv 13.mars 93: "De
som vil ha mer enn det som skal til
for å sikre grunnleggende trygghet, bør
ordne seg privat.". Den langsiktige
effekt av en slik linje vil sannsynligvis svekke lojaliteten til dem som ikke
tjener på ordningene. De vil velge private løsninger, mens de som har
mindre, vil bli overlatt til å slåss for
sine egne interesser" (Else Øyen,
Comparing W elfare States and their
Fu tures.). Fra solidaritet basert på
felles kamp for felles interesser til veldedighet: vi skal gi til dem. I neste
omgang kommer krav om kontroll
med hvordan de bruker penga. Kjøper
de øl for dem? I et forslag fremmet av
en arbeidsgruppe i Samorg. i Oslo ble
dette formulert slik (det ble ikke vedtatt):
"For at behovsprøvede ordninger
skal finne bred oppslutning, må det
trolig stilles krav til mottakerne av offentlige tjenester. For å fremme oppslutning om kollektive løsninger og
offentlig sektor i en periode preget av
dårlig økonomi og krav om kutt i offentlige utgifter, kan det være nødvendig å understreke og forsterke dette. Behovsprøving og offentliggjøring må gå
hånd i hånd med at det stilles krav om
motytelser ...... "
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"Ikke reelle aleneforsørgere"
Det har i det siste året vært et rush av
forslag til endringer av ordningene for
eneforsørgere, akkompagnert av oppslag om hvor mye de får. Spissen i
dette har vært fjerning av ekstra barnetrygd for aleneforsørgere med nye samboere. Argumentet om at disse ikke er
reelle eneforsørgere har fått en del
støtte, selv om kvinnebevisste kretser
har statt klart mot. Neste ledd vil være
fjerning av hele overgangsstønaden for
samme gruppe, debattopplegget om
velferdsordningene (Fornyelse av velferdsstaten) argumenterer varmt for
dette, dersom ikke motstanden blir
større. En eneforsørger har allerede blitt
varslet om dette på trygdekontoret.
Støtten til eneforsørgere, i all
hovedsak kvinner, baserer seg i dag på
at de har forsørgingsansvar for barn.
Dette ansvaret opphører ikke ved samboskap; ny samboer har verken rettigheter eller plikter i forhold til barna. Istedet har vedkommende kanskje ansvar/
bidrag for egne barn.
Å fjerne rettigheter for eneforsørgere
med nye samboere bygger på et syn
som sier at en kvinne som flytter
sammen med en mann, "er forsørget".
Resultatet er at kvinner tvinges til
økonomisk avhengighet av ny samboer, et tilbakeslag for kampen for kvinners rett til økonomisk sjølstendighet.
Regjeringa har prøvd seg med argumentet om at støtten ikke er ment til
unga og at samboere deler utgifter til
husleie etc. Samtidig er det slik at ene-

MATERIALISTEN 2/3-94

forsørgere kan flytte sammen med både
søsken og venner, og dele utgifter,
uten at det får konsekvenser for trygden. Forholdet må være "ekteskapsliknende"; med en gang en ligger med
hverandre oppstår forsørgeren.
Støtten til eneforsørgere har styrka
kvinners og barns økonomiske sjølstendighet. Den spiller en viktig rolle i
å forhindre at eneforsørgere = fattige,
slik det er i mange land, også i
Europa, og motvirker dermed tendensen til feminisering av fattigdommen.
Kvinneforskeren Gertrud Goldberg
har pekt på at forholda som bys eneforsørgere kan sees på som et symbol på
kvinner og barns situasjon i et samfunn. Alle kvinner med barn kan over
natta komme i en slik situasjon. (Gertrud Goldberg: Feminization of powerty.)

Kvinners rett til arbeid og økonomisk sjølstendighet må bygge på samfunnets ansvar for unga, både økonomisk og for barnehager etc., samt for
eldre og syke. Når dette ansvaret trekkes tilbake, rammes kvinnene hardest.
Jeg oppfatter fjerninga av ekstra barnetrygd også som en spiss i et ideologisk framstøt for å vinne oppslutning
om at en igjen i større grad skal legge
vekt på husholdningsinntekt ved ulike
trygdeytelser. Så lenge menn i
gjennomsnitt har det dobbelte av kvinners inntekt, betyr dette å undergrave
kvinners muligheter for økonomisk
sjølstendighet.
Kleppe 2-utvalget kom med flere
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forslag som hadde en slik retning,
f.eks. behovsprøving av barnetrygden
etter husholdningsinntekt. Ikke barnetrygd til mor dersom far tjener godt
nok er et prinsipp som lett kan videreføres, slik det er i Belgia der bare
hovedperson får full arbeidsløshetstrygd, nr. 2 får bare 60%.
Dagens variant av ideen om 1 jobb
pr. familie vil kanskje være: redusert
trygd til kvinnen om mannen tjener
godt nok. Fordi penga må gå til "dem
som virkelig trenger det". Og da er
sjølsagt kvinnenes stilling helt underordna.
Velferdssamfunnet,
ikke velferdsstaten
Regjeringa bruker ikke betegnelsen
velferdsstaten, men velferdsordningene.
I debattopplegget begrunnes skifte av
ordbruk slik: '"'Velferdsstaten" er begrepet vi gjeme bruker om vårt moderne etterkrigssamfunn med omfattende
sosial trygghet for alle. Fordi store
deler av velferdstjenestene ytes av andre
enn staten (som kommuner, fylker, organisasjoner, frivillige og ikke minst
familien), gir kan hende begrepet
"velferdssamfunnet" en bedre beskrivelse av virkeligheten." Dette er ikke tilfeldig. I tillegg til endringer av tilleggspensjonsordningen drøfter utredninga fra Sosialdepartementet (Norbomutvalget) tre utviklingstrekk som
klart bryter med det statlige, nasjonale
ansvaret. De legger i første omgang
opp til å få gjennomslag for mindre
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skritt i den retningen innafor det nåværende system, skritt som på sikt vil
undergrave hele velferdsstaten. Disse
forslaga viser klart at det statlige ansvaret skal avgrenses til et minimums
sikkerhetsnett? - slik Kleppe tok til
orde for i mars.
* Tilleggspensjonen vil bli for dyr,
derfor drøftes endringer på lengre sikt,
som kan gi "psykologiske, politiske
og finansielle fordeler". Diskusjonen
går i retning av en pensjonsordning
med elementer av mer direkte forsikring, først og fremst gjennom å vise
til modeller under utvikling i Danmark, Sverige, Finland og Sveits.
F.eks. i Sverige er det foreslått en tredelt modell: et felles - lavt -grunnbeløp
for alle, skattefinansiert, deretter en
obligatorisk forsikring (for folk i
arbeid?) og deretter en frivillig forsikring. Det er viktig å merke seg at dess
mer forsikringsmodell, dess mindre
rom for omfordeling og samfunnsmessig utjevning og prioritering.
Et viktig skritt vil være å isolere
deler av trygdebudsjettet fra statsbudsjettet. F.eks. tilleggspensjonen, men
også andre ordninger, kan finansieres
ved obligatorisk premie/avgift og
dermed gjøres uavhengig av statstilskudd og politisk behandling/styring.
Dette er bare første skritt på veien til
full privatisering. En svensk utredning
fra Ekonomikommisjonen (SOU
93:16) legger vekt på at det svenske
systemet først må legges om før det
ev. kan privatiseres. Når det er blitt
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uavhengig av statsbusjettet, kan det
lettere overtas av private forsikringsselskaper.
* "Yrkesbasert velferd" er betegnelsen som settes på "lovbestemt/
avtalebasert hel eller delvis delegering
til arbeidsgiver/arbeidstaker av ansvar
for utforming, administrering og finansiering av ulike velferdsordninger".
Konklusjonen er at full omlegging
ikke er aktuell, men at større grad kan
"innarbeide fordelene ved arbeidsbaserte
ordninger i offentlige ordning er."
(Norbom s.147) F.eks. yrkesskadetrygden overlatt til partene i arbeidslivet.
Tove Viken, stortingsrepresentant for
SP kaller dette en gavepakke forsikringsselskapene og peker på at det
fører til store forskjeller i bedriftenes
kostnader. I Sverige utredes nå full
overføring av sykepengeordningen til
partene i arbeidslivet. Utvalget peker
på at dette kan føre til at forhandlinger
om sykepengedekning blir en del av
lønnsforhandlngene og dempe lønnskrav.
* Desentralisering/ kommunalisering. Desentralisering betyr at f.eks. utbetaling av sykepenger kan overføres
til kommunene, som så sjøl kan få disponere eventuell gevinst ved innsparte
midler. Resultatet vil bli økt press på
syke, og ulik praksis fra kommune til
kommune.
Kommunalisering betyr at enkelte
stønadsordninger tas ut av folketrygden
og overlates til kommunene, både finansiering og forvaltning. Gravferds-
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hjelpen og stønadene til eneforsørgere
(!) blir brukt som eksempel. Begrunnelsen er at ytelsene da kan bli mer
treffsikre fordi en kan gjøre "tildelingsog utmålingskriteriene mer selektive.",
dvs. kontrollere bedre, fra rettigheter til
klienter. Vekk er likebehandling og
rettighetsaspektet. Innstillinga peker
også på motargumenter, men retningen
er klar.
* Uformell omsorg. Det er en målsetting for regjeringa å styrke innsatsen fra de frivillige organisasjonene og
organisering av frivillighetssentraler.
Utviklinga går fra statlig ansvar, rettigheter og kvinnearbeidsplasser til
veldedighet og privat ansvar. Dette
smaker av overgang til det virkelige
tyske subsidiaritetsprinsippet (oversatt
i EU-debatten med nærhetsprinsippet),
der offentlig ansvar ikke kommer inn
før først familien og deretter de frivillige organisasjonenes muligheter er
uttømt.
"Det er hovedutfordring å opprettholde spesielt den husholdsbaserte
omsorgen." (Norbom s. 150) Selvsagt
heter det at den skal suppleres og støttes opp om, av tiltak som prioriteres i
kommunene (som ikke har penger til
det). Realiteten er at den ekstreme utnyttinga av særlig kvinner, men også
menn, til privat pleie skal fortsette.
Det er ingen målsetting å redusere
presset på den private omsorgen, tvert
i mot. Med et overbelasta offentlig
helsevesen øker presset. Kvinnene skal
betale både med økt privat omsorg,
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mer arbeid gjennom frivillige organisasjoner og færre kvinnerarbeidsplasser.
På alle disse 4 punktene vil endringene føre til at Norge blir mer li1ct EUlanda

Statens rolle
Det er ikke tilfeldig at regjeringa har
avskaffet begrepet velferdsstaten. Velferdsstaten er basert på ideen om at det
er nødvendig med en sterk offentlig
sektor for å motvirke markedets innflytelse.
I dag går den rådende tenkning ut på
at mer marlced og mindre stat er løsningen på alle problemer. Statens oppgave
er blitt å gå i spissen for arbeidet med å
slippe markedskreftene mer til på alle
områder. Og økonomisk lønnsomhet er
i ferd med å bli det avgjørende kriteriet
for offentlig virksomhet.
Innafor EU er det enighet om å
senke offentlige utgifter, et av kravene
for å bli med i den økonomiske unionen er at underskuddet på statsbudsjettet ikke skal være over 3% av BNP.
Samtidig går en inn for redusert skattebyrde (de økonomiske retningslinjene
fra des. 93), og dermed presses offentlige utgifter ytterligere nedover.
Sammen med større frihet for markedskreftene også i offentlig sektor (fri
etablering f.eks. av sykehus, fri flyt av
tjenester) og reglene for det indre markedet legger dette klare rammer for den
nasjonale politikken.
For markedet gjør ikke jobben
alene. Det er nødvendig med statlige
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initiativ for å endre finansiering og organisering av helse/sosial/trygdesystemet, slik at først konkurranse og
siden private aktører kan få plass. Og
forslaga har da også kommet på løpende bånd i hele EU-området.Et interessant eksempel er et forslag fra Wisse
Decker og en helsekommisjon i Nederland som han ledet. (Forslaget er ikke
blitt satt ut i livet i sin opprinnelige
form). Wisse Decker var tidligere direktør i Philips, Nederland og en av
drivkreftene i ERT (European Roundtable og Industrialists) i utforminga av
det indre marlcedet.
De viktigste punktene i forslaget
var:
- en obligatorisk grunnforsikring for
alle, som skulle dekke 85% av kostnadene forbundet med sykdom og eldreomsorg. Premien skulle betales av arbeidstakerne, delvis som en fast avgift
(til forsikringsselskapet), delvis som
prosent av inntekt (til et sentralt fond).
Det er verdt å merke seg at arbeidsgiverne ikke skulle betale noe. Jmf. EUkommisjonens hvitbok om vekst,
konkurranseevne og sysselsetting,
kap.9, som legger vekt på å redusere
arbeidsgivernes sosiale utgifter, særlig
for de lavest lønte.
- en frivillig tilleggsforsikring for å
dekke resten.
- alle forsikringsselskaper skal
kunne tilby denne grunnforsikringen
og skal konkurrere om innbyggerne.
Selskapene kan ikke avvise noen, men
får et tilskudd fra det sentrale fondet
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som skal kompensere for høyrisikogrupper.
- forsikringsselskapene skal forhandle fram kqntrakter med ulike sykehus/
spesialister for sine forsikringstakere
(sykehusene er de som tilbyr, forsikringsselskapene er etterspørrere). De
ulike forsikringsselskapene vil derfor
ha sine egne betingelser og sine egne
priser å tilby. Det vil bli både dårligere
"billigpakker" og gode pakker, den
siste typen kanskje betalt av arbeidsgiverne som frynsegode for den mest etterspurte arbeidskrafta.
Denne modellen forener mange av
kapitalens målsettinger, folk må betale
mer for egen helseforsikr:ing og arbeidsgiverne mindre, større innflytelse
for marlcedskreftene og økt konkurranse
mellom sykehus og forsikringsselskaperog "frigjøring" av offenlige midler
til privat forsikring. For folk ville det
derimot føre til helse etter lommeboka.
Nasjonale standarder ville være en saga
blott. Et avgjørende spørsmål er også
hva som skjer med de som ikke er forsikret, på tross av at det er obligatorisk?

Eksempler fra Norge er omgjøring
av Televerket til aksjeselskap og utvalget som ser på mulighetene for å omgjøre kommunale selskaper til aksjeselskaper eller andre selskapsformer
(Selskapslovutvalget). Arbeiderpartiet
drøfter også i sitt interne debattopplegg
mulighetene for å fristille sykehus og
gjøre dem om til aksjeselskaper. Slike
aksjeselskaper vil da bare være ansvar-
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lig overfor aksjeloven og ha økonomisk lønnsomhet som overordna mål.
Forslaga til endringer av tilleggspensjonsordningen må også ses som et
skritt i retning av privatisering av pensjon.

Demokrati
Felles for alt dette er at nettopp det
statlige initiativet gjør at politikken
lettere framstår som nasjonal og frivillig valgt, selv om det er fullstendig
innafor ramma av EU/EØS.
Det er ikke uproblematisk for regjering og statsapparat å gå i spissen for å
øke kapitalens frihet på alle områder.
Økonomiprofessor fra Harvard, USA,
Bruce Scott, refereres slik fra et foredrag i Norge i 93: "Det er nødvendig
med en økonomisk hestekur som er så
kraftig at det kan bli vanskelig å
gjennomføre i et demokrati." (Dagens
Næringsliv 02.03.93.) Han viser
videre til at de land som har det kraftigste veksttakten ikke er vanlige demokratier. Det er et stort paradoks at det
er disse landene (Kina, Japan, Sør
Korea, Singapore) som slipper å ta
mange av våre sosiale hensyn, som
fremover vil bestemme tempoet i konkurransen. (Dagens Næringsliv
02.03.93)
Under kapitalismen er økonomien i
liten grad under politisk styring, men
selv den begrensa graden av demokrati,
er nå blitt for mye for kapitalen. (Se
også Jan Myrdals artikkel om velferdsstaten i Materialisten V2-93). Politikk
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er blitt for viktig til å overlates politikerne.
Derfor kommer også forslag på løpende bånd - om at politikerne ikke
skal bry seg så mye med "detaljer",
bare trekke opp de store almene linjene.
Derfor trengtes ny kommunelov og
endring av styringssystemene i kommunene. Vekk med rådmenn og utvalg
som bryr seg om sektorer som skole,
helse etc. I stedet må alle føle lojalitet
til budsjettet og den sentrale ledelsen.
Vekk med innsyn i budsjettet til det er
sikre politisk flertall i formannskapet.
I Sverige diskuteres færre riksdagsmedlemmer, lenger valgperioder og en
prosedyre ved budsjettbehandling som

innebærer ja eller nei til regjeringas
forslag.
Mangelen på demokrati i EUsystemet, med en EU-kommisjon der
medlemmene representerer EU og ikke
eget land og der stemmegivninga er
hemmelig, er nødvendig for å få
gjennom politikken. På samme måte
som det trengs en felles sentralbank
uten politisk kontroll. Den norske regjeringa - og NHO - vil inn i EU for å
tvinge gjennom en politikk som de
ikke kan få til på hjemmebane på
grunn av folkelig motstand. Den skandinaviske velferdsstatsmodellen er
knytta sammen både med nasjonal
sjølråderett og demokrati.
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