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Friest, likest, rikest, tryggest og lykkeligst

Norge er blant OECD-landene med lavest inntektsulikhet. Dette gjelder både hvis 
vi ser på markedsinntektene (dvs. inntekter før skatt og overføringer) og hvis vi 
ser på disponibel inntekt (dvs. inntekter etter skatt og overføringer). 



Kriser er forskjellige



Koronakrisen



Krisen treffer forskjellig



Krisen håndteres forskjellig



Treffer organisasjoner og bedrifter forskjellig



To typiske utfall

• Problemer med fjernledelse
• Problemer med å ta i bruk nye verktøy
• Frykt for fremtiden
• Dårlig motivasjon
• Lite innovasjon

• Store endringsvilje og –evne
• Mye kreativitet
• Positivt press
• Læring og innovasjon
• Gradvis reorientering

Hvordan det går i en krise forteller (også) mye
- Om organisasjonen
- Om lederskapet



Den nordiske samfunnsmodellen

• Liberale, sterke demokratier
• Konsensusdrevne politiske institusjoner
• Svært åpne markedsøkonomier
• Velferdsstater

– Stor offentlig sektor
– Universelle ytelser
– Skattefinansiering

• Trepartsmodeller
• Kontinuerlig endring
• Gradvis mindre distinkt

Tillit
Rettsstat

Markedsøkonomi
Velferdsstat

Trepartssamarbeidet

«Kapitalistiske velferdsstater»



Godt rustet
• Høy tillit
• Demokratiske spilleregler
• Kompromissorienterte politiske partier
• Trepartssamarbeid
• Sterke institusjoner
• Kunnskapsbasert politikk – men ikke teknokrati
• Åpenhet
• Høyt kunnskapsnivå
• Høyt velstandsnivå
• Helsevesen for alle
• Gode og ukorrupte ledere



Ledelse i krise



Har regjeringen og helsemyndighetene bestått testen?

Hva skal lederne våre gjøre?

• Prioritere, organisere og styre knappe ressurser

• Ta beslutninger med høy kompleksitet og under tvil

• Bære og tåle beslutningene når det blir vanskelig

• Ha god kommunikasjon og lederstil

• Ha gjennomføringskraft

• Bevare tilliten i befolkningen



Tillit 2020



Etter koronakrisen



Norge
• På kort sikt: Nytt politisk bilde
• Nye temaer blir viktige

– Globalisering vs. nasjonalisering/regionalisering
• Internasjonalt samarbeid

– Beredskap og selvforsyning
– Stat vs. marked/privat sektor

• Statens rolle i økonomien/næringslivet
• Private velferdstilbydere

– Økonomi og sysselsetting
• Velferdsstatens bærekraft
• Det grønne skiftet -> petroleumsnæringen får mindre betydning

• Evalueringsrapport



Et underliggende problem



Vi må skape nye verdier 

«Fremover kan man ikke fortsette å ekspandere 
pengebruken i offentlig sektor, for det vil ha den 
kostnaden at du risikerer å fortrenge privat 
sektor, og vi trenger økt vekst i annen 
konkurranseutsatt virksomhet.»

Sentralbanksjefen i februar



Høyere skatt

Kutt i sjenerøse velferdsordninger

Egenandeler

Mer nøktern velferdsstat

Reformer for økt produktivitet

Målretting og behovsprøving

Økt og bedre arbeidstilbud

Velferdsmiks og valgfrihet

Flere tjenester fremfor kontanter



Bedre vilkår for verdiskaping i privat sektor



Omgivelser i endring
• Digitalisering: Møter, hjemmekontor, hjemlevering, offentlige tjenester -> 

konkurranselovgivning, personvern, automatisering vs. behov for arbeidskraft
• Personvern: AI, Big Data, ansiktsgjenkjenning, smitte-app, immunitetspass
• Beredskap: Hvor omfattende vs. kostnader, medisiner og smittevern, 

internasjonalt samarbeid
• Yrker og utdanning: Trygge offentlige jobber vs. privat sektor – bygg/anlegg, helse, 

service, reiseliv, olje…
• Arbeidsliv og partssamarbeid: Konkurranseutsatt vs. skjermet sektor
• Migrasjon og innvandring: Mer lukkede grenser, internasjonalt samarbeid?
• EU: Svekket eller styrket ut av krisen?
• Statens rolle i næringslivet: Økt eierskap, mer subsidier og større satsinger i det 

grønne skiftet?
• Tillit: Økt sosial ulikhet, økonomisk tilbakegang, myndighetenes håndtering



Mennesker i endring?
• Mindre forbruk?
• Andre matvaner?
• Mer klimavennlige?
• Mindre reising?
• Mer hjelpsomme?
• Mer ansvarlige?
• Mer frivillig arbeid?
• Mer ro?
• Mer sammen med våre nærmeste?
• Lærer vi noe om oss selv når vi er mer hjemme? Læring, omsorg, 

samhold? 
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