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«Fremtidens velferdssamfunn –  

hva skal det offentlige drive med?» 

Perspektivmeldingen 2017 
Oppstartseminar 

 

Perspektivmeldingen 2017 – kommende seminarer: 

 

• Utfordringer som følge av aldringen av befolkningen  
En stadig økende andel eldre i befolkningen vil utfordre velferdsstaten 

slik vi i dag kjenner den, hvis ikke gjennomsnittlig pensjonsalder øker i 

takt med økende levealder. Hvor sterkt virker insentivene til å jobbe 

lenger som nå ligger inne i pensjonsordningene i privat sektor? Hva med 

pensjonssystemet i offentlig sektor? Er arbeidsgiversiden interessert i 

flere eldre arbeidstakere? Vil helsen være god nok til å kunne stå lenger 

i arbeid? I tillegg stiller vi spørsmålet om hva som skal til for å få økt 

bruk av omsorgsteknologi for å dempe veksten i omsorgsutgiftene og gi 

bedre kvalitet på omsorgen. Seminaret er planlagt i mars 2016. 

 

• Innvandring og integrering  
Økt innvandring, både i form av arbeidsinnvandring og flere asylsøkere, 

kan få betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvordan bør 

velferdsordningene utformes i lys av økt migrasjon? Hvordan får vi 

innvandrere godt integrert i arbeidsmarkedet? Påvirker slike endringer 

blant arbeidstakerne produktivitetsutviklingen? Hva kan vi lære av 

erfaringer fra våre naboland? Seminaret er planlagt i mai/juni 2016. 

 

• Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris?  

 (september 2016) 
Hvilke omstillinger kreves i norsk arbeids- og næringsliv som følge av 

lavere oljepris? Hvor omfattende vil de bli og hvor alvorlige er 

utfordringene? Hva er de beste politikkvirkemidlene for å fremme 

omstilling? Vi vil belyse hvordan lavere oljepriser bør møtes i den 

økonomiske politikken, hvordan skattepolitikken kan fremme omstilling 

og vekst, og om vi bør bruke finansielle strategier for å sikre oss mot en 

varig lav oljepris. Seminaret er planlagt lagt til Stavanger eller Bergen i 

september 2016. 
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Program: 
 

07.45 - 08.15 Frokost 

08.15  Åpning ved finansminister Siv Jensen  

08.25  Hovedinnledere: Kristin Clemet (Civita) og Marte  

  Gerhardsen (Agenda)  

09.15  Kommentarer ved Anne-Kari Bratten (Spekter),  

  Martin Sandbu(Financial Times) og Kjetil Storesletten  

  (Universitetet i Oslo)  

10.00  Paneldebatt og spørsmål fra salen  

10.40  Oppsummering ved finansministeren 

10.45  Slutt 

 

Bakgrunn:  
Regjeringen vil legge fram en ny perspektivmelding i 2017. Som en del av 

arbeidet med meldingen vil Finansdepartementet arrangere fire seminarer for 

å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for 

videreføring av de norske velferdsordningene. Oppstartsseminaret tar for seg 

overordnede spørsmål knyttet til vår velferdsmodell. Modellen er basert på 

offentlige velferdstjenester som dekker alle og som i hovedsak er gratis. 

Brukerpriser og private tjenesteleverandører er lite utbredt.  

 

I tiårene framover vil en aldrende befolkning gi økte utgifter til pensjoner og 

omsorg. Samtidig kan flere arbeidsinnvandrere og asylsøkere belaste 

statsfinansene hvis de ikke blir godt integrert i arbeidsmarkedet. Økt velstand 

kan øke etterspørselen etter tjenester det offentlige i dag finansierer Det er 

særlig utfordrende ettersom arbeidsintensive tjenester ofte har hatt lav 

produktivitetsvekst, og dermed blir relativt sett dyrere over tid.  

 

Utfordringen forsterkes av at offentlige tjenesteproduksjon i liten grad blir 

utsatt for reell konkurranse og av den grunn kan bli lite effektiv, mens et i 

utgangspunktet høyt norsk skattenivå i forhold til andre land gjør det 

vanskelig å basere finanseringen av velferdsordningene på økte skatter. 

  

Seminaret vil drøfte disse utfordringene og mulige løsninger. Vil det tvinge 

seg fram endringer i arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor? 

Hvilken rolle kan økt arbeidstilbud spille, og kan skattesystemet og 

velferdsordningene i større grad stimulere arbeidsinnsatsen? Hva med økt 

omfang av brukerbetaling for offentlige tjenester? Hvordan kan vi få en mer 

effektiv offentlig sektor, og hva kan det bety? 

Foredragsholdere: 

Kristin Clemet 

Kristin Clemet er daglig leder i den liberale tankesmien 

Civita. Hun har en lang politisk karriere som bl.a. 

stortingsrepresentant, arbeids- og administrasjonsminister 

og utdannings- og forsknings- minister. Hun har også vært 

viseadministrerende direktør i Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO). Hun er utdannet siviløkonom fra 

Norges Handels-høyskole (NHH).  

Marte Gerhardsen er daglig leder i Tankesmien Agenda. 

Hun har tidligere jobbet som divisjonsdirektør i DNB og 

generalsekretær  i hjelpeorganisasjonen CARE Norge. 

Før det var hun ni år i UD, både som diplomat ved 

ambassaden i Jakarta og som rådgiver i FN-avdelingen og 

miljøseksjonen. Hun er statsviter fra London School of 

Economics. 

Anne Kari Bratten er administrerende direktør i 

Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun har bred erfaring 

og kompetanse knyttet til blant annet hvordan 

arbeidslivsrelaterte spørsmål og forhold påvirker 

bærekraftig velferdsordninger, produktivitet og 

samfunnsutvikling. Hun har tidligere innehatt en rekke 

ulike lederstillinger, og er utdannet ved Universitetet i 

Oslo og Norges Handelshøyskole. 

  

Martin Sandbu er økonomikommentator i Financial 

Times. Han har bl.a. vært forsker ved Wharton School 

(University of Pennsylvania) og ved Earth Institute 

(Columbia University). Han har utgitt en rekke artikler 

og bøker. Han har en Ph.D. i Political Economy and 

Government fra Harvard University, og er ellers 

utdannet fra University of Oxford. 

Kjetil Storesletten er professor ved Økonomisk institutt, 

Universitetet i Oslo og medlem av hovedstyret i Norges 

Bank. Storesletten er bl.a. styreleder i Review of 

Economic Studies og er en Econometric Society Fellow. 

Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har 

PhD i samfunnsøkonomi fra Carnegie Mellon 

University. 
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