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Vi har råd til framtida 



Vi elsker å spå 



Men vi er ikke så flinke til det 

1895: Matematiker og fysiker Lord Kelvin flymaskiner som en 

umulighet.  

70-tallet: Finansdepartementets langstidsplaner forutså de ikke 

kvinnenes inntog i arbeidsmarkedet.  

90-tallet: McKinsey estimerer det globale markedet for 

mobiltelefoner til ca 900 000 

1993: Bill Gates mener internett er  uinteressant. 

2004: Forskere mente forskere at førerløse biler var helt usannsynlig 



Framskrivninger kan se ulike ut med 

ulike forutsetninger  



Hvordan blir Norge i 2060? 



Vi må gjøre mer for mindre 
Økte utgifter Lavere inntekter 

Kilde: Meld St.29 (2016 – 2017): Perspektivmeldingen 



Perspektivmeldingen 2017 

• Norges utgifter vil vokse med 5 milliarder mer enn inntektene 
hvert år etter 2030 

 

• I 2060 risikerer vi å gå 150 milliarder kroner i underskudd 
(5,3 – 6 prosent) 

 

• Hvis arbeidsinnsatsen vår blir 10 prosent høyere 
(sysselsetting opp til toppnivå fra tidligere høykonjunktur) 
reduserer vi gapet mellom fremtidens inntekter og utgifter 
til 3 milliarder kroner per år  

 

• Enda mer om mange kommer fra trygd 

 

 



partnerforum@uio.no 



Jokeren er teknologi 

Stadig flere oppgaver kan løses av roboter 
- IBMs «Watson» slo mennesker i Jeopardy i 2010 
- Én av tre jobber kan erstattes av roboter i løpet 

av de neste tiårene (Osborne and Frey  - SSB) 
- Ikke lenger bare lavtlønnsyrker men også 

medinsinberegning, diagnoser, rettspraksis mm. 
 

Kilde: Flickr CC Keith Kissel 

Uante muligheter 
- 3D-printeren kan snart lage levende organer 
- Snur opp ned på globale verdikjeder og 

handelsstrømmer.  

Vi tror det ikke før vi får se det  
₋ 2004: To forskere (Levy og Murnane) slo fast at 

navigasjon i trafikken ville være umulig å 
automatisere.  

₋ 2010: Google annonserte de første 
fullautomatiserte bilene Kilde: Flickr CC Steve Rhodes 

Kilde: Flickr CC Peyrl Hererra 



Arbeidstilbudet er det viktigste for økt 

inntekt 

• 75 prosent av framtidig nasjonalformue vil komme fra arbeid, 
mens 2,6 prosent er anslått å komme fra 
petroleumsformuen 

 

• Øker vi arbeidstilbudet reduserer vi samtidig utgifter til 
inntektssikring 

 

• Én person i jobb = 350.000 kroner i gevinst årlig  

 

• 10% flere i jobb = 16 milliarder i året 

 

• + økt BNP, reduserte utgifter til kriminalitet og helse, og økt 
livskvalitet for den enkelte  



Tre grupper står utenfor arbeidslivet 

Eldre arbeidstakere Unge Innvandrere 

Kompetanse  
yrkesdeltakelse 
Tidlig frafall Å
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Nært koblet til frafall fra 
videregående 
 

Fysisk belastning 
 

• Bedre introduksjonsprogram – i dag er det stor variasjon mellom 
kommuner og begrenset praksis 

• Fange opp flere tidligere og lage flere praksisnære 
fagutdanninger + digital kompetanse.  

• Forebygge uførhet gjennom kompetanse og gradert uføretrygd 
• Arbeid må lønne seg: mindre skatt på inntekt mer på formue. 

Lønn til å leve av (ikke innslusingslønn) 



Hvilke forutsetninger har vi for å 

lykkes med det? 



Hvem er de unge uføre? 

1. Kronisk syke, medfødte lidelser, 

multifunkjsonshemmede  

2. Psykiske helseproblemer påført i tidlig barndom 

3. Strukturelt og arvelig utenforskap 



Det er også rom for å effektivisere 

offentlig sektor 

Perspektivmeldingen 2017: En kvart prosent effektivisering 

av velferdsproduksjonen i offentlig sektor vil redusere 

finanseringsbehovet med i underkant av 3 milliarder kroner 

per år 

 



Teknologi er en forutsetning for 

framtidas velferd 

• Flere kan bo hjemme 
lengre 
 

• Redusere risiko og fysisk 
belastning 
 

• Bruke arbeidsstyrken 
mer effektivt 

1. Digital kompetanse på alle nivåer 
2. Hjemmemestring som politisk mål 
3. Avlaste trange kommunebudsjetter med nødvendige langsiktige 

investeringer 
 



Tillit: Mer effektiv organisering av 

offentlig sektor 



Tre oppgaver 

Ulikhet og sosial mobilitet 

Flere i jobb (inntekter) 

Mer effektiv velferd (utgifter) 

1 

2 

3 



Effektiv effektivisering? 


