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Trygdeutsikt 
til 2050
PENSJON
Kjell Risa

I 2011 utgjorde dei samla pensjona
ne, trygdene og stønadene ut betala 
til einskildpersonar om lag 34 
prosent av alle utgiftene på stats
budsjettet. Det nye pensjons
systemet for alderspensjonistar, som 
vart innførd i 2011, er meint å vare til 
om lag 2050. Det kan slik vera 
fornuftig å prøve å sjå på korleis dei 
samla trygdeutbetalingane vert 
framover mot 2050.

Vi kan kanskje dele utbetalingane 
inn i tre grupper alt etter kor godt 
akseptert dei  er blant «folk flest».

Høgst i omdømme står alders
pensjonane. Alle, eller så godt som 
alle, synes det er vel fortent at folk 
som har ytt sin skjerv i arbeidslivet, 
bør kunne ha ein pensjon som gjer at 
dei framleis kan ha eit godt liv når 
dei trer ut av arbeidslivet. Talet på 
alderspensjonistar er i 2012 vel 

700.000, og på statsbudsjettet for 2012 
er det sett av 146 milliardar kroner til 
alderspensjonar. I 2050 vil Noreg ha 
vel 1,3 millionar alders pensjonistar, 
og vi må då rekne med mellom 250 
og 300 milliardar kroner til alders
pensjonar.

Haldninga til trygder for folk som 
er i yrkesaktiv alder, er litt todelt. På 
den eine sida seier dei fleste at det er 
fint at det er slike trygder for folk 
som «reelt» oppfyller dei vilkåra som 
er sett: Sjuk, ufør, arbeidslaus. På 
den andre sida er det ofte eit «men», 
som kan tyde på ulike atterhald hos 
ein del: Dei meiner politikarar ikkje 
set strenge nok vilkår for å få desse 
ytingane, at einskildpersonar har 
dårlege haldningar, at portvakter for 
ytingane (helsepersonell, Navtil
sette) ikkje er strenge nok. 

Dei ordningane som er mest om
fattande på dette området er: Uføre
trygd (300.000), arbeids avklarings
pengar (180.000), sjukepengar 
(120.000), arbeidslause (70.000). Totalt 
snakkar vi her om ca. 145 milliardar 
kroner avsett på 2012budsjettet, 
altså om lag det same som alderspen
sjonane vil utgjere. Ser vi framover 
mot 2050, vil utbetalingane til folk i 
yrkesaktiv alder ikkje auke på same 

måte som alderspensjonane: Talet på 
uføre er stabilt, sjukefråveret aukar 
ikkje, arbeidsløysa er låg, omfanget 
av dei som må omskolere seg aukar 
berre svakt. Vi kan her rekne med 
dei samla utbetalingane på dette 
om rådet vil liggje på 160–180 milli
ardar kroner i 2050.

Sosialhjelpa ligg truleg lågast på 
rangstigen over trygder og stønader. 
Etter kvart som stadig fleire pensjo
nar kom på plass, trudde politikarane 
på 1970talet at behovet for ei 
sosialhjelp for dei som fall mellom 
ulike stolar ikkje ville vera til stades 
lenger. Det har likevel vist seg at å ha 
eit brannsegl som sosialhjelpa for dei 
som fell utafor andre ordningar, 
framleis er viktig. Utbetalingane her  
ligg på mellom fire og fem milliardar 
kroner i året og har vore nokså stabilt 
over lengre tid. Utbetalingane 
varierer litt med kor høg arbeids
løyse det er, men over tid viser 
utbetalingane ein viss nedgang. 
Sosialhjelpa utgjer ikkje meir enn eit 
par prosent av alle utbetalingane 
samla og tyder lite eller ingenting i 
den store samanhengen.

Totalt sett vil pensjonar, trygder og 
stønader til einskildpersonar truleg 
utgjere om lag 40 prosent av alle 

utgiftene på statsbudsjettet i 2050. 
Fokuset for å stoppe veksten i desse 
utgiftene har hittil kanskje vore noko 
for «moralsk» og ligge på sosialhjelp 
og trygder for personar i yrkesaktiv 
alder. I åra frametter vil det truleg 
tvinge seg fram eit noko større fokus 
på alderspensjonane der dei største 
utgiftene kjem.
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Falsk trygg-
hetsfølelse
OVERVÅKING
Ivar Johansen

Fremskrittspartiet har foreslått 
videoovervåking av alle trikker og 
Tbaner i Oslo. Det kan nok være 
riktig når forslagsstilleren argumen
terer med at videoovervåking, sånn i 
etterkant av en alvorlig kriminell 
handling, kan bidra til å identifisere 
gjerningsmannen og også fungere 
som bevis ved en senere straffesak.

Men jeg tror den preventive 
virkningen er betydelig overdrevet. 
De aller fleste grove voldshandlinger 
skjer på impuls. De er ikke planlagt. 
Derfor er det også rimelig at jeg ikke 
har sett noen dokumentasjon på at 
sinnslidende eller rusede personer i 
forkant av slike handlinger foretar 
forhåndskartlegging av hvorvidt det 
er videoovervåking utenfor skjenke
stedet, i den aktuelle gata eller på 
bussen.

På bussene har nok det å fjerne 
billettsalget, og dermed penger, hatt 
større betydning som forebyggende 
tiltak, enn videokameraene.

Oslo omtales ofte som Europas 
nestmest overvåkede by, målt etter 
antall videokameraer som holder øye 
med befolkningen. Bare i London 
skal det finnes flere kameraer. Men 
er Oslo av den grunn av de byer i 
Europa hvor det er minst vold og 
kriminalitet?

For et par år siden ble det kartlagt 
at rundt 1000 kameraer overvåker 
det offentlige gaterommet i Oslo 
innenfor ringveien, Ring 2. Det 
finnes svært få områder mellom 
Grønland og Majorstuen, Rådhus
plassen og St. Hanshaugen som er fri 
for overvåkning. Men hva er «over
våking» i en slik sammenheng? En 
undersøkelse noen år tidligere viste 
at kun fem prosent av overvåkings
systemene langs Karl Johan ble 
brukt til aktiv overvåking, det vil si 
at personer sitter og følger med på 
det som skjer innenfor kameraenes 
filmingsfelt, og zoomer inn når det 
for eksempel skjer noe av interesse.

Og da er vi ved noe av kjernen: 
Videoovervåking gir oss ofte en falsk 
trygghet, og skal det ha nevneverdig 
forebyggende effekt, er det enormt 
ressurskrevende.

SV er opptatt av både ansatte og 
reisendes trygghet på Tbaner og 
trikker. Når de ansatte ber om 
videoovervåking, lytter vi og tar 
signalene på alvor. Jeg er derfor glad 
for at SV har fått et enstemmig 
bystyre med på at Byrådet legger 
fram en sak om trygghetsskapende 
tiltak. Den skal se på videoover
våking, men den må da også utrede 
andre tiltak som kan gjøre kollektiv
trafikken tryggere for reisende og 
passasjerer. Trygg by er en særs høyt 
prioritert oppgave.
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RØDT
Victor Lund Shammas

I Danmark har Enhedslisten tolv 
representanter på Folketinget og er 
støtteparti for regjeringen. I Norge 
er Rødt et énprosentsparti, nesten 
helt uten politisk innflytelse, men 
med ambisjoner om storhet. Klasse
kampen aktualiserte nylig koblin
gen mellom partiene. Hvis Rødt skal 
inn på Stortinget, må det lages en ny 
fortelling om partiet.

Enhedslistens suksess bestod i en 
blanding av politisk polarisering (en 
sterk, innvandrerfiendtlig høyre
side), en karismatisk leder (Johanne 
SchmidtNielsens flammende 
innlegg mot statsministeren under 
en avgjørende partilederdebatt) og 
hardt arbeid på grunnplanet, kunne 
Stine Brix, valgkampkoordinator for 
Enhedslisten, fortelle under et besøk 
til Oslo i vinter. 

Nylig fikk partiet nesten ti prosents 
oppslutning på en meningsmåling, 
et ufattelig resultat sett med norske 
øyne. Bjørgulv Braanen påpeker 
riktignok at partiet står overfor et 
avgjørende dilemma om hvorvidt de 
skal støtte regjeringens nye budsjett
forslag, i Klassekampen 8. mai.

Suksessen handlet også om å 
endre fortellingen om partiet. 
Narrativene som velgere bærer med 
seg virker som kompass i politikken. 
De sier noe om hvem som er til å 
stole på, om hvilke partier som hører 
til hvilke mennesketyper. Fortellin
gene er avgjørende når folk står med 
stemmeseddelen i hånden fordi de 
lager orden i et virvar av utspill og 
enkeltsaker. 

«Før var vi et parti for menn med 
pipe og islandsgenser, høyt ut
dannede filosofistudenter og pøn
kere fra ungdomshusene», ironiserte 
Stine Brix. Trikset bestod i å få 
«vanlige folk» til å skjønne at 
Enhedslisten ikke bare var noe 
«raddisgreier» med smal appell. 
SchmidtNielsen snakket først om 
arbeidsplasser, boligmarked og en 
krise som rammet danskene hardt 

og nært, deretter om høytsvevende 
idealer.

Ved hjelp av noen sosiologi
studenter kartla partiet hvorfor folk 
ikke stemte på dem. De oppdaget to 
ting: For det første, at partiets 
selvbilde (styringsdyktige, men 
opposisjonelle) ikke stemte overens 
med folks oppfatning av partiet 
(rabulistiske agitatorer). For det 
andre, at svært mange var enige i 
politikken når de fikk den servert 
løsrevet fra partikonteksten.

Partiet prioriterte fire hovedsaker. 
Sakene er ikke helt overførbare til 
Norge, men viktigheten av å velge 
bort noen gode saker til fordel for 
andre, bedre saker er det. Gode 
politiske fortellinger er enkle og 
spissede. De har en fiende, en 
antagonist (regjeringen). De har en 
løsning, en protagonist (partiet). De 
gjentas støtt og stadig. Og de setter 
fingeren på noe alle tenker og føler, 
de fanger noe i tidsånden.

Ta et konkret eksempel: I Norge har 
vi en infrastrukturkrise. Vi merker 
det hver gang vi står og fryser når 
toget er forsinket, når vi puster inn 

dårlig luft på jobb og i skolen. 
Etterslepet i vedlikehold av offentlig 
bygg og anlegg er på hele 800 milliar
der kroner, ifølge en ingeniørrapport 
fra 2010. 

Her har Rødt en gylden anledning 
til å markere revir. Frps logikk – 
bruk av oljefondet! – holder ikke 
mål, på grunn av inflasjon. De 
rødgrønne, med sitt fastlåste 
skattenivå fra Soria Moria, har ikke 
mer å ta av. Rødt kan på sin side vise 
til at makslønn på 1,5 millioner 

kroner vil gi sanselige 
løft i daglig livet.

«Du må legge fram 
konkrete planer som 
kunne blitt gjennomført 
i morgen», sa Johanne 
SchmidtNielsen til 
Klassekampen nylig. 
Viktigere enn høytsve
vende kapitalisme
kritikk er håndfaste 

løsninger. Får du først folk med på 
en god løsning, kan du kanskje lure 
med en dose Marx på kjøpet.

Hvis Rødt skal bli et parti for flere 
enn piperøkende filosofistudenter, 
brosteinskastende ungdommer og 
utrangerte mlere, må de lage en ny 
historie om seg selv. Hvordan denne 
fortellingen slutter er ikke godt å si. 
Men hvis partiet lykkes, spørs det 
om det ikke er danskene som vil 
måtte lære av Rødt ved neste 
korsvei.

Victor Lund Shammas,
sosiologistudent, Universitetet i Oslo

victor.shammas@gmail.com
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«Hvis Rødt skal inn 
på Stortinget, må det 
lages en ny fortelling 
om partiet»
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