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Utfordringer for velferdsstaten

Praktisk økonomi og ledelse 1997 (2): 105-11

Velferdsstatens framtid er på dagsorden, og mange frykter at rettferdighet og likeverd står på spill.  Artikkelen peker på noen av de grunnleggende samfunnsendringene som må drøftes og forsvares overfor alle berørte parter..  John Rawls’s teori om rettferdighet er et viktig utgangspunkt for debatten om forholdet mellom markedet og offentlig sektor og utformingen av velferdsordningene.

Velferdsstaten under press
Det private næringsliv klager over et tungrodd offentlig byråkrati.  Offentlige virksomheter privatiseres og  kommunale tjenester legges ut på anbud.  Mange velferdsordninger -- arbeidsløshetstrygd, barnetrygd og alderspensjonene -- er oppe til debatt. Vil  den norske velferdsstaten bestå i en form som vil fortjene vår oppslutning?  
	Dette spørsmålet stilles nå av mange grupper, og fortjener bred oppmerksomhet.  Refleksjon om velferdsstatens normative grunnlag er viktig ikke minst i en tid når vårt eget samfunn gjennomgår store forandringer, slik at mange spør seg om de kan forvente sin rettmessige del av samfunnets goder, og når nye demokratier i Øst- og Sentraleuropa ser etter modeller for hvordan samfunn bør organiseres. 
	Mange vil være enige i at en grunnleggende norm i vestlige demokratier er ideen om alles likeverd. Samfunnsordningene skal ivareta alles interesser, og skal ta hensyn til alle i solidaritetens navn.  I de skandinaviske velferdsstatene har idealene om frihet, likhet og solidaritet kommet til uttrykk både i de velferdsordninger som har omgitt oss og i et bestemt samspill mellom offentlig og privat sektor.  
	Men gårsdagens fortolkninger av disse idealene må gjennomtenkes på ny.  Sammenlignet med bare få år siden er samfunnet nå preget av større velstand, høyere arbeidsledighet, økt press fra globale og regionale krefter, og en økende andel eldre.  I tillegg står våre samfunn i dag overfor livssynsmangfoldet som en ny og viktig utfordring.  Vi må akseptere at det i et demokrati vil være flere ulike og uforenelige livssyn - om hvordan vi bør leve, om hva det gode liv består i, og om hvordan samfunnet bør være innrettet. Dette mangfoldet må tas på alvor dersom vi virkelig ønsker at samfunnet skal behandle alle medlemmer som likeverdige.  
	Vi må avklare hvilke friheter, likheter og hva slags solidaritet som er verd å oppnå.  Derfor trenger vi perspektiver og prinsipper for å vurdere hvordan vi som samfunn best kan sikre disse verdiene under nye betingelser.  Vi trenger en teori om rettferdighet for dagens økonomiske og demografiske forhold som belyser spørsmålet om hvordan samfunnet bør være innrettet for å uttrykke respekt for alle som frie og likeverdige samfunnsmedlemmer.  I tillegg trenger vi en forandringens etikk: hvordan våre samfunn bør håndtere slike store sosiale forandringer på forsvarlig vis, uten at befolkningens tiltro rakner. 
	I denne artikkelen utdyper jeg først noen av disse utfordringene, for så å skissere ett av de mest lovende bidrag til et normativt grunnlag for den norske velferdsstaten i forandring: den kontrakt-etiske tradisjonen representert ved filosofen John Rawls.  For å få et bedre grep på dette perspektivet ser vi så på hvordan markedsmekanismen forsvares innenfor denne kontrakt-etiske tradisjonen, sammenlignet med Adam Smiths utilitaristiske forsvar for markedet.  Vi berører flere spørsmål enn vi besvarer: verken den kontrakt-etiske tradisjon eller andre filosofiske bidrag er ment å erstatte engasjert samfunnsdebatt om disse viktige emnene.  Hensikten er heller å bidra til å legge fruktbare rammer for videre diskusjoner og den politiske debatt. 
Står rettferdighet på spill?
Den skandinaviske velferdsmodellen uttrykker og presiserer likeverd, solidaritet, frihet, og likhet på bestemte måter.
	En tolkning av velferdsstatens verdigrunnlag er at den bygger på en grunn-norm om alle menneskers likeverd.  Regler og samfunnsinstitusjoner må kunne forsvares overfor alle berørte parter, så ingen må ha tungtveiende innvendinger mot samfunnsordningene.  I vurderingen av om samfunnet er rettferdig må alles interesser tas  hensyn til, og telle likt.
	Det norske samfunnet har således forpliktet seg til å sikre alle borgeres velferd og muligheter for utfoldelse. Stein Kuhnle uttrykker dette slik:
I vårt kjernebegrep om velferdsstaten ligger i korthet en oppfatning
og forventning om et offentlig, kollektivt ansvar for høy grad av sosial
trygghet og sosial likhet i samfunnet.  Hvor omfattende dette ansvaret skal
være, hvor stor inntektssikringen, og hvor mye omfordelende velferdsstaten
skal være, er kontinuerlige stridstema i det politiske liv. 
				(Kuhnle 1994, 30).
	Normen om likeverd underbygger i sin tur to sentrale normer i velferdsstatens samfunnsinstitusjoner.  To aspekter ved velferdsstaten kan kort  nevnes:
a) Individet skal ha sosial (og økonomisk) trygghet mot bestemte
farer; og 
b) Samfunnet bør sikre sosial og økonomisk likhet på visse
områder, på tross av noen ulikheter oss imellom.  Enkeltindividet skal ikke
holdes ansvarlig for 'tilfeldige' forskjeller utenfor deres kontroll.
				 (NOU 1976:28, 20).  
	På viktige områder i livet skal altså individers sluttresultat fristilles fra deres forskjellige utgangspunkt, i den forstand at samfunnsinstitusjonene sikrer resultatlikhet eller sjanselikhet.   De universelle ordningene innen blant annet skole- og helsevesen sikrer solidaritet, ved at tiltak kommer alle til gode -- også de dårligst stilte.
	Samfunnsinstitusjonene sikrer noen viktige friheter: frihet fra nød, fra undertrykkelse i et klassebasert samfunn, og frihet fra personlig avhengighet av andres almisser og veldedighet.  Den skandinaviske velferdsstatsmodellen har fremmet like livsmuligheter for borgerne gjennom tiltak som tilbys alle, uavhengig av behov og lønnsarbeidsavtaler.  Men frihet til kjøp og salg på et marked, på den andre side, har vært mer begrenset enn i mange andre land.
	Dette idealet er nå under press fra flere kanter -- i mange land i Europa (Koslowski og Føllesdal 1997)..  Dels må vi erkjenne offentlig at idealet aldri har vært realisert.  Prioriteringer av knappe ressurser, for eksempel i helsevesenet, har alltid funnet sted -- om enn ikke åpenlyst.  Offisiell taushet om disse vanskelige valgene har dessverre ført til at det er idealet, og ikke realiteten, som har preget befolkningens forventninger. Likeså har ikke innbetalinger til folketrygden dekket de utbetalinger som mange vil forvente seg som pensjonister. Vi er derfor nå i en situasjon der mange har urealistiske forventninger.  Det er svært uheldig at disse svakhetene  avdekkes samtidig som innvandring nå har blitt et problem, istedenfor som før å ha vært en velkommen tilførsel av arbeidskraft. 
	Velferdsmodellen selv er også i forandring.  Knappe budsjetter tilsier at vi kanskje ikke bør fortsette med universelle og like støtteordninger på høyt nivå ved sykdom, arbeidsløshet og alderdom.  Det er derfor viktig å avklare om vi likevel kan sikre solidaritet, frihet, og likhet, eller om Norge nå blir mer urettferdig.  Er velferdsstatens forståelse av frihet, likhet og solidaritet nødvendig for et rettferdig samfunn -- eller kan disse verdiene få nytt innhold uten å korrumperes, og uten å true den politiske stabilitet og offentlig tillit? 
	Jeg vil hevde at mange av de forandringene vi gjennomgår kan forstås som forsvarlige endringer under nye økonomiske og demografiske forhold for å fremme de samme overordnede verdiene frihet, likhet og solidaritet.  Dette krever imidlertid mer refleksjon om fordelingsrettferdighet enn den nordiske levekårsforskningen tradisjonelt har vært opptatt av (NOU 1993:17, 47).

Mange spørsmål krever svar
Hva slags frihet er vi som samfunn tjent med å tilkjenne myndighetene, bedrifter og individer?
·	Vi må avklare hvilke beslutninger som bør overlates til lokale myndigheter, med fare for ulik behandling; og hvilke som bør overlates til sentrale myndigheter, på bekostning av tilpasning til lokale forhold.
·	Vi må drøfte når markeder er egnet for produksjon eller fordeling av varer og tjenester.  Noen ganger har markedets tilbud og etterspørsel gode virkninger, andre ganger blir virkningene uheldige.  Produksjonen eller fordelingen av goder kan bli urettferdig, og noen goder er av den art at de kanskje ikke bør prissettes og fordeles i et marked.
·	Vi må se nøye på hvilke moralske forpliktelser som faller på den private sektor i en ny samfunnsorden hvor det offentlige spiller en annen rolle nå enn tidligere.  
·	Det blir viktig å avklare når individer og familier bør motta goder, og når de bør stilles fritt til å kjøpe varer eller tjenester så som knappe helsetjenester, studieplasser eller barnehageplasser.

Hvor langt skal solidariteten gå?  I de europeiske velferdsstater skal samfunnets sikkerhetsnett ikke bare forhindre ren nød, men også hindre relativ fattigdom.  Spørsmålet vi må drøfte er om vi også bør etterstrebe absolutt resultatlikhet eller sjanselikhet i solidaritetens navn, og hvordan vi eventuelt kan fastslå når dette målet er nådd.

Når krever likeverd likhet, og hva slags likhet er nødvendig?  Likebehandling er ikke nok, når utgangspunkt og behov er forskjellige oss imellom.
	På mange livsområder er likebehandling, sjanselikhet eller resultatlikhet ikke et endelig mål, men heller et middel for fremme andre målsettinger, som å fjerne fattigdom og store ulikheter som kan true borgernes levevilkår.  Likebehandling sikrer at de dårligst stilte får det bedre uten å stemples som mindreverdige.  Nå har vi kanskje oppnådd en levestandard der de dårligst stilte ikke lenger er tjent med likebehandling i universelle ordninger.  Vil de få det bedre dersom vi åpner for noe mer økonomisk ulikhet -- innen visse skranker, og under årvåkent oppsyn?  Kan vi støtte de dårligst stilte med spesielle tilbud uten at det oppleves som stigmatiserende -- eller kan stigmatiseringen være det minste av to onder?  Er sjanselikhet -- like livsmuligheter -- veien å gå, eller er resultatlikhet påkrevet? Hvis like sjanser eller resultater er målet, må vi avklare hvilke behov, ressurser eller rettigheter som skal telle.  Dette blir vanskelig etterhvert som det materielle nivået sikrer alles grunnbehov, og livssynsforskjeller oss imellom blir mer markante.  Foruten grunnbehov som helsetjenester, kan det være nødvendig å fokusere på et lite knippe ‘redskapsgoder’ -- utdannelse og inntekt -- heller enn en fullstendig pakke av det gjennomsnittsfamilien verdsetter.  Nærhet til natur og andre muligheter for rekreasjon, eget soverom for hvert barn, og et rikt kulturliv er goder vi vurderer ulikt, så på dette punktet kan det være grunn til å revurdere den nordiske tilnærmingen til levekår (NOU 1993:17, 42,  Føllesdal 1996b).

For å sikre en effektiv offentlig sektor må vi være enige om hva formålet skal være med offentlig virksomhet.
·	Noen goder og tjenester må bringes til veie av det offentlige i et rettferdig samfunn, men hvilke?
·	Hva kan ledere i offentlig sektor hente fra ledelsesfilosofi og strategier fra privat- sektor? 
·	Hvordan kan vi sikre at effektivitet og kundeorientering ikke kommer på bekostning av rettssikkerhet og likebehandling?
·	Hvordan skal myndighetenes skjønn styres innenfor lovens rammer?  Skal den enkelte saksbehandler legge til grunn sin egen overbevisning, lovgivers hensikt, eller verdiene til den politiske ledelse?

Forandringens etikk: hvordan kommer vi oss dit?
Vi står overfor flere store etiske utfordringer i overgangen mellom dagens velferdsmodell og morgendagens samfunn, dersom vi skal bevare en grunnleggende tillit til samfunnsordningene og skal forhindre at noen grupper lider i overgangsfasen.
·	Noen har lagt planer, men vil bli skuffet.  Hvordan svarer vi de som må klare seg med lavere trygder enn de hadde forventet?
·	Hvordan advarer vi yngre generasjoner om innstramningene som vil skje i fremtiden, uten å skape frykt hos dagens eldre om en alderdom i nød?  
·	Hvordan forbereder vi medarbeidere i det offentlige, som vil komme i samvittighetskonflikt mellom medlidenhet med svake hjelpesøkende og lojalitet mot nye, strengere regler for støtte?
·	Endringene vil kanskje belaste generasjonene ulikt.  I flere land har vi fått generasjonsregnskap for å avklare om noen generasjoner har høstet mange goder, mens andre blir stående med oppvasken.  Hva slags fordeling av samfunnsgoder bør myndighetene sikre mellom generasjonene?

Tross forandringene i velferdsstaten mener jeg at rettferdighet ikke behøver å stå på spill: Samfunnet kan fremdeles gi uttrykk for de overordnede verdiene frihet, likhet og solidaritet -- til beste for alle, inkludert de dårligst stilte. Men vi må rydde plass for drøfting av grunnleggende mål og strategier for morgendagens velferdsstat, for å sikre en fremtid og en overgang som nyter godt av befolkningens berettigede tillit, og som sikrer folkets oppslutning. Som samfunnsmedlemmer av god vilje bør vi forholde oss til disse spørsmålene ved å reflektere i åpenhet for og mot ulike synspunkter.
Rettferdighet forstått som rimelighet
Hvordan bør goder og byrder fordeles mellom generasjoner, og blant samfunnsmedlemmer med ulike livssyn og verdier?  Den amerikanske filosofen John Rawls drøftet dette spørsmålet i boken A Theory of Justice i 1971. Rawls' teori har hatt stor betydning i vestens intellektuelle og politiske liv, i filosofi, jus, psykologi, statsvitenskap og økonomi. 
	Rawls’ teori om rettferdighet tar utgangspunkt i visse felles trekk ved alle samfunn, og i bestemte ideer om hvordan forholdet mellom samfunn og medborger bør være. Samfunnet bør oppfattes som et samarbeid mellom likeverdige og frie medlemmer.  Rawls mener at selv personer med ulike livssyn vil kunne være enige i dette utgangspunktet, i alle fall når det gjelder de viktigste fordelingskrav vi må stille til rammebetingelsene som samfunnet setter for oss alle.  
	Rawls knytter an til den kontrakt-etiske tradisjonen i politisk filosofi, som hevder at samtykke i en eller annen forstand er nødvendig for legitim utøvelse av statsmakt.  Ut fra kravet om slikt samtykke fremsetter Rawls så sine kriterier for et rettferdig samfunn. Alle menneskers politiske og sivile rettigheter må beskyttes, og alle med samme evner og innsats må sikres lik adgang til å oppnå forskjellige posisjoner i samfunnet.  Innenfor disse rammene må de dårligst stiltes kår tillegges avgjørende vekt i avklaringen av hvilke føringer samfunnsinstitusjonene legger for fordelingen av økonomiske goder.  
	Samtykke-begrepet er verd å merke seg.  Samfunnsinstitusjonene er ikke frivillig valgt: statsmakten tvinger oss til å følge landets lover.  Kan institusjonene likevel respektere individenes frihet og likhet, og gi uttrykk for samtykke?  Ja, hevdet John Locke, Jean-Jacques Rousseau og Immanuel Kant: samfunnsordningen ivaretar individenes frihet og likhet dersom ordningen kunne vært gjort til gjenstand for frivillig samtykke fra alle berørte parter.  Det kontrakt-etiske tradisjonen i politisk filosofi bruker således denne ideen om et tenkt, allment samtykke blant annet for å hevde at visse maktforhold er illegitime: en person ville selvfølgelig ikke gi sitt samtykke til samfunnsordningen hvis hun får det verre ved å tre inn i samfunnet enn hun ellers ville hatt det, i en naturtilstand.  Samfunnet må tvert imot fremme og sikre alle berørte parters relevante interesser i tilbørlig grad.  Ellers har ikke myndighetene moralsk krav på å bli adlydt.
	Likeverdige parter i frivillig samarbeid vil sikre seg rimelige eller "fair" vilkår.  Ingen går frivillig med på urimelige betingelser.  Rawls foreslår at et rettferdig samfunn må tilfredsstille de fordelingskriteriene som ville vært enstemmig valgt på slikt fritt og utvungent grunnlag.  Når kriteriene er slike at ingen har gode innvendinger mot dem, forholder vi oss til hverandre som frie og like selv når vi tvinges til å følge lovene.  Dette er tanken bak Rawls' forslag om at vi bør forstå "rettferdighet som rimelighet". 
	For å bringe denne ideen om hypotetisk samtykke i inngrep med samfunnsinstitusjonene foreslår Rawls et tankeeksperiment.  Vi tenker oss en forhandlingssituasjon der alle parter må bli enige om hvilke fordelingskrav samfunnsinstitusjonene må oppfylle.  Slik sikrer vi oss at ingen har gode grunner til å motsette seg prinsippene.  Men det er viktig at partene ikke bringer inn usaklige eller utilbørlige argumenter.  For å beskytte oss mot dette, foreslår Rawls at partene i en slik opprinnelig posisjon argumenterer bak et slør av uvitenhet.  Partene kjenner ikke til hvilken sosial gruppe de tilhører, eller annet som kan forlede dem til å komme med usaklige argumenter.  For eksempel kan ingen med rimelighet hevde at fordelingen av goder bør tilgodese et bestemt kjønn eller en bestemt rase, eller at samfunnsinstitusjonene bør fremelske eller belønne ett bestemt livssyn, en bestemt livsstil, evner eller samlivsform -- all den tid det er vedvarende uenighet oss imellom om mange religiøse og filosofiske spørsmål, og siden vi ønsker prinsipper alle kan gi sin tilslutning, uansett talenter og interesser.  Sløret tjener dermed til å gi et bedre grep på vår egen tenkning, her og nå, om hvordan samfunnet må behandle alle som likeverdige.  
	Rawls hevder at hans prinsipper vil foretrekkes under slike forhandlingsbetingelser framfor utilitarismen.  Utilitarismen hevder at totalnytten bør maksimeres, på tvers av individer.  Rawls' rettferdighetskrav består av tre prinsipper som er innbyrdes rangert:

Frihetsprinsippet
Enhver har det samme, ukrenkelige krav på et tilfredsstillende sett av like grunnleggende sivile og politiske rettigheter, så som stemmerett, ytringsfrihet og religionsfrihet, og rett til lik beskyttelse av loven.

Videre er det to betingelser for hva slags sosiale og økonomiske ulikheter som får forekomme over tid.

Prinsippet om sjanselikhet
De sosiale og økonomiske ulikhetene som finnes, må være knyttet til sosiale posisjoner -- stillinger og yrker -- som er likt tilgjengelige for alle med samme evner og vilje til å bruke evnene.  

Forskjellsprinsippet
Sosiale og økonomiske ulikheter må fremme de dårligst stiltes kår.

Institusjonene kan ikke bryte prinsippet om sjanselikhet for å fremme de fattiges økonomiske vilkår, i alle fall ikke i mer enn en overgangsperiode. 
	Sjanseprinsippet og forskjellsprinsippet gjør at denne tilnærmingen betoner likefordeling av utdannelse, inntekt og formue, i samsvar med den skandinaviske velferdsstatsmodellen.   Ikke desto mindre tillater forskjellsprinsippet økonomisk ulikhet mellom mennesker i forskjellige stillinger, for eksempel dersom premiering av ekstra innsats hever produktiviteten, og dermed bidrar til at bunn-nivået i samfunnet blir høyere.  Men dette er rettferdig bare så lenge forskjellen i lønn er forenlig med de andre prinsippene.  Politisk makt må altså fremdeles være likt fordelt, og neste generasjons muligheter for utdannelse og yrkesvalg må ikke trues.  I hvilke tilfelle slik premiering av bestemte yrkesgrupper faktisk vil ha gunstige virkninger for økonomisk svakstilte, også på lang sikt, er naturligvis et spørsmål som må avklares med samfunnsvitenskaplige undersøkelser. 
	Selv om teorien om rettferdighet som rimelighet gir støtte til den sterkt likhetsorienterte velferdsstaten vi kjenner i Skandinavia, kan ikke teorier uten videre tas til forsvar for det vi i Norge forstår som liberal politikk, og heller ikke for sosialdemokratisk politikk.  Rawls' teori er i prinsippet åpen for at rettferdighetshensynet kan tillate store eller små skatteoverføringer, og stor eller liten bruk av markedsmekanismer.  Dette er blant annet avhengig av sosialøkonomiske forhold og lokale tradisjoner.  Teorien er dermed åpen for at valg av institusjoner så som markedet i stor grad er et spørsmål om hensiktsmessighet.  For å belyse hva som står på spill og hvordan slike vurderinger kan gjøres kan vi kort se på hvilke fordeler og ulemper markedsmekanismer innebærer ut fra et slikt kontraktetisk perspektiv.

Kontraktetikk og utilitarisme om markedets fortreffelighet
For Rawls er utgangspunktet for å vurdere personenes fordel eller ulempe ikke en naturtilstand; i stedet må alternative samfunnsordninger sammenlignes med hverandre.
	Rawls' teori utgjør et alternativ til utilitarismen, som hadde vært dominerende blant filosofer og politiske tenkere siden midten av det 18. århundre.  Den betydningsfulle økonomen og moralfilosofen  Adam Smith og andre hadde forfektet utilitarisme, som hevder et prinsipp om velferdsmaksimering:  Man skal handle slik, og samfunnet bør være innrettet slik, at man oppnår så stor forventet nytteverdi som mulig, alle berørte parter sett under ett.  Velferd, forstått enten som lykke eller tilfredsstillelse av interesser, er det eneste som teller for utilitarismen.  Videre har fordelingen av velferd mellom berørte parter ingen avgjørende betydning.  Utilitarismen aksepterer altså at det kan være påkrevet å la noen lide for å fremme den totale velferden.  Et såkalt 90-10 samfunn, eller 60-40 samfunn, der noen går for lut og kaldt vann, er akseptabelt dersom summen av lykke blir størst på den måten.  Rawls benekter dette, og hevder derimot at hvert enkelt individ har bestemte rettigheter som ikke kan ofres simpelthen for at andre skal kunne ha det bedre.
	En av utilitaristen Adam Smiths viktige bidrag til den økonomisk teoriens grunnlag er hans begrunnelse for bruk av markedet.  Mange har vært slått av at markedet synes å ha  særegne spilleregler i forhold til andre samfunnsområder.  De spillereglene som følges i næringslivet er noe annerledes enn de man er vant til forøvrig.  Bedriftens og eiernes interesser har forrang framfor andre berørte parter, og partenes egeninteresse er den sentrale drivkraft. Mange har derfor hevdet at markedet er umoralsk, siden det strider mot allment aksepterte moralkrav.  Men slike særegne spilleregler blir til problematisk dobbeltmoral først og fremst dersom vi mener at alle moralkrav skal gjelde uavkortet på alle livsområder.  Men en så streng oppfatning er neppe holdbart: få vil hevde at det er galt å drepe fiendtlige soldater i selvforsvar -- eller å lyve når man spiller poker.  Samtidig er det ikke dermed sagt at i krig og spill er alt tillatt, men bare at det er andre grenser for rett og galt.  Slik kanskje også i markedet:  Moralen er ikke nødvendigvis borte, selv om moralen er en annen. Utfordringen består i å avklare hvilke spilleregler som er særegne for markedets, og  vurdere om de kan forklares og forsvares etisk.  Kan vi for eksempel forsvare markedsmekanismen, og lojaliteten mot egne eller bedriftens interesser, mot innvendinger og overfor alle berørte parter?  
	Adam Smith og mange andre sentrale økonomer, teologer og filosofer har bidratt nettopp til å vise at noen av markedets særegne normer kan være forenlige med samfunnets sentrale normer og verdier om likeverd og omsorg for de svake.  Disse bidragene må trekkes frem og utvikles i norsk offentlig debatt, dels for å møte den tillitskrisen næringslivet hevdes å stå oppe i, og ikke minst for å forstå hvor velferdsstaten kan gjøre mer rom for markedet -- og hvor markedskrefter bør holdes ute.
	Da utilitaristen Adam Smith så på markedet så han en moralsk utfordring.  Hvordan kan markedet forsvares moralsk? Moralen, slik Smith forsto det, krever tvert imot at egeninteressen settes til side for allmennhetens vel: den totale sum av lykke.  Adam Smith spurte om en desentralisert økonomi, drevet kun av egeninteressen og prissignaler, kan få gode resultater i denne helt bestemte betydningen.  Hans bidrag besto ikke bare i å stille dette normative spørsmålet, men også å gi et forbløffende svar: Jo, en slik økonomi ville ikke ende i et rent kaos, men kunne ha bedre resultater enn om frivillig bytte ikke fant sted.  Under helt bestemte betingelser, innenfor regulerte rammer, vil markedet sikre at selv rendyrkede egoister samhandler på en slik måte at mange tjener, og ingen taper, sammenlignet med det utgangspunktet de har.  Dermed får mange det bedre, uten at det går ut over noen.  Dette er moralsk godt og prisverdig selv om de gode virkninger er utilsiktet: den usynlige hånd virker til alles beste.  Det kommersielle samfunn er altså ikke fullstendig hensynsløst, og man kan være kremmer uten å ta skade på sin sjel.
	Adam Smith og hans etterfølgere har fått mye velfortjent oppmerksomhet -- men også mye velfortjent kritikk.  Mange har pekt på at hans beskrivelse ikke helt dekker vår egen situasjon.  På den ene siden er Smith for optimistisk: betingelsene han krever for at regnestykket skal gå opp er uoppnåelige i praksis.  I tillegg overser han at den enkeltes utgangspunkt er av avgjørende betydning: Dersom noen er i en underlegen posisjon i et marked, for eksempel ute av stand til å tilby noe andre vil ha, vil resultatet lett bli uakseptabelt sammenlignet med en omfordeling fra rik til fattig.  
	På den andre siden er Adam Smith for pessimistisk.  Hans oppfatning av hva moralen krever er for streng: Selv om vi alltid må ta hensyn til andre og behandle dem med respekt, er det slett ikke alltid galt å la egeninteressen gå foran andres interesser.  Og vi er ikke så egoistiske som Smith antok: vi har, de fleste av oss, en individualetikk med blant annet en rettferdighetssans som nettopp gjør at vi også legger vekt på andres interesser, i alle fall når det ikke koster oss alt for mye.  Vi ønsker å forholde oss til andre som likeverdige, og ikke bare se på hverandre som middel for å nå våre egne mål.  På den ene siden er det altså ikke noen automatikk i markedet som sikrer en ønsket fordeling oss imellom uavhengig av utgangspunkt, men samtidig er det altså ikke en innebygget motsetning mellom egeninteressen og rettferdighet.

Det offentliges rolle
Den seriøse diskusjonen om bruk av markedsmekanismen i dag går ikke mellom de som vil avskaffe markedet, og de som vil la det råde innenfor alle livsområder.   Uenigheten gjelder isteden hvilke rammer som bør gjelde for markedet i et forsvarlig samfunn.  Hvilke goder bør kjøpes og selges, under hvilke betingelser, mellom hvilke parter?  Hvor kan det offentlige lære av den private sektor, og hvor er regulering nødvendig?
	Noen av Adam Smiths mest iherdige forsvarere glemmer at det offentlige spiller en stor rolle også innenfor Adam Smiths eget forsvar for markedet. De gode virkningene inntreffer -- i beste fall -- bare dersom transaksjonene skjer innenfor bestemte rammer: kjøp og salg må være frivillig, uten bedrag, uten monopoldannelser eller muligheten for å inngå allianser for å presse prisene.  For å oppnå et slikt effektivt marked må staten sikre slike betingelser, og skaffe de godene som et slikt marked ikke kan skaffe.
	Tilsvarende er det viktig fra et kontraktetisk perspektiv å slå fast at staten også har flere oppgaver enn å sikre at markedsmekanismen fungerer godt.  Markedet står nok for verdiskapning, men markedet er ikke i stand til å fordele goder rettferdig over generasjoner.  Et ukontrollert marked fører blant annet til en opphoping av verdier hos de med store ressurser.  I neste omgang får de øket sine ressurser ytterligere, med store fordelingsskjevheter som resultat.  De fattige vil bli fattigere, og de rikere enda rikere.  Andre instanser enn markedet må altså til for å sikre at fordelingen av verdier er forsvarlig, og at den forblir forsvarlig over generasjoner. 
	Spørmålene her er mange: hva er nå egentlig en rettferdig fordeling -- er enhver effektiv fordeling akseptabel, uavhengig av fordelingen oss imellom?  Eller, på den andre side, er all ulikhet urettferdig -- bør samfunnskaken alltid deles likt?  John Rawls hevder altså et mer moderat standpunkt, men likevel med klare føringer i retning av likefordeling.   Utfordringen, ifølge rettferdighet som rimelighet, er å sikre at det minste kakestykket i samfunnet blir så stort som mulig.  Da er det ikke sikkert at like kakestykker er svaret.  Ulik livslønn er moralsk forsvarlig dersom ulikheten fremmer de dårligst stiltes kår: dersom ulikheten gjør at vi får en større kake å dele, kan vi alle være tjent med ulikheten.  Prestasjonslønn og lønn etter innsats er forsvarlig i den grad, og i det omfang, at slik belønning også tjener andres interesser, inkludert de dårligst stilte.  Bruk av markedsmekanismer ved offentlig innkjøp av tjenester og goder kan være forsvarlig, så lenge medborgernes kjøpekraft ikke får innvirkning på hvordan offentlig tjenester fordeles.  
	En forsvarlig fordeling av goder og byrder krever justeringer og skranker på markedet, og et rettferdig samfunn vil sørge for at verdier omfordeles kontinuerlig.  I dag, med store omveltninger både i Norge og internasjonalt, må vi som samfunn hele tiden være klar til å justere både rammebetingelsene for bedrifter og overføringsordninger.  En viktig utfordring er å endre slike rammebetingelser uten at våre forventninger brytes i for stor grad.
Behovet for politisk filosofi
Rawls’ rettferdighetsprinsipper - om frihet, sjanselikhet og forsvarlige forskjeller -- er ikke oppsiktsvekkende, spesielt ikke i en skandinavisk velferdsstat.  Likevel gir ikke Rawls simpelthen et forsvar for det bestående norske samfunn.  Fordelingsprinsippene han argumenterer for har kritisk kraft: det er tvilsomt om noe eksisterende samfunn fullt ut tilfredsstiller disse strenge likhetskravene.  
	Rawls' bidrag er i tillegg å gi en begrunnelse for dette standpunktet -- en begrunnelse som har revolusjonert dette århundres politiske filosofi.  Rawls forsøker ikke å forsvare rettferdighetsprinsippene fra et ståsted uavhengig av den liberale tradisjon, og uavhengig av våre verdier om frihet, likhet og solidaritet.  Filosofiens oppgave er isteden å bringe oversikt og sammenheng i de moraloppfatninger vi allerede har, ved å ordne dem som premisser og konklusjoner på en klar måte.  
	I Norge har vi behov for slike filosofiske bidrag til den offentlige debatt.  Endrede økonomiske og demografiske forhold krever fornyet drøfting av velferdsstatens normative grunnlag.  Uklarhet om fremtidens pensjonsutgifter skaper uro og angst, og medisinske  nyvinninger gjør prioriteringer i helsesektoren uunngåelige.  Konflikter mellom generasjoners levekår er nok en trussel mot oppslutning og tillit til samfunnsinstitusjonene.  Dagens debatt om folketrygdens fremtid og generasjonsregnskap dreier seg blant annet nettopp om dette: Kan morgendagens pensjonister forvente at fremtidens arbeidstakere vil opprettholde folketrygden?  Eller kan den såkalte oppvaskgenerasjonen hevde at den ordningen er urettferdig, og fraskrive seg de forpliktelser de er blitt pålagt?  
	Forskjeller i livssyn skaper ekstra utfordringer.  Selv tolerante samfunnsmedlemmer som ønsker å betrakte andre som likeverdige vil forbli uenige om en rekke grunnleggende spørsmål vedrørende meningen med livet, menneskets sanne natur, og om hva det gode liv består i.  Denne livssynspluralismen reiser grunnleggende spørsmål om hvordan samfunnet skal ha moralsk krav på oppslutning fra alle samfunnsmedlemmer.  Dersom samfunnsmedlemmene var fullstendig enige, burde kanskje samfunnet fremelske og belønne de egenskapene og holdningene som alle verdsetter.  Men i et samfunn hvor interesser og verdier spriker er det vanskeligere å finne et felles verdigrunnlag, samtidig som konfliktene gjør en forsvarlig løsning mer påtrengende.  Det er for eksempel uklart om statskirkeordningen og skolens formålsparagraf kan forsvares i et samfunn som skal behandle forskjellige livssyn rettferdig (Føllesdal 1996a).  Vi kommer kanskje lettere fram til en rettferdig fordeling av goder og byrder mellom oss ved å tenke på hva vi ville blitt enige om dersom vi ikke visste hvilken generasjon, sosiale gruppe eller profesjon vi selv tilhørte.  Tilsvarende kan vi avklare spørsmålet om en rettferdig ansvarsdeling for omsorgstjenester mellom private tjenesteytere, det offentlige og pårørende, ved å tenke oss hva vi kunne bli enige om dersom vi ikke visste hvilken rolle vi selv ville komme til å spille.  Innholdet i en obligatorisk kristendomsfag kan også belyses ved å tenke seg utfallet av en samtale der partene ikke vet hvilket livssyn de selv har.
	Vi trenger en ny velferdsstatsmodell som fortjener oppmerksomhet, respekt og oppslutning blant alle berørte parter, både i og utenfor vårt eget land. For å sikre samfunnets fremtid når forventninger og oppslutning står på spill, må vi håpe og arbeide for at endringene i samfunnsinstitusjonene lar seg forsvare overfor alle berørte parter. Rawls’ ide om å argumentere bak et slør av uvitenhet kan derfor komme til nytte når vi drøfter hvilke friheter og likheter, og hva slags solidaritet, er verdt å sikre når idealene kommer i konflikt. Rawls’ teori om rettferdighet som rimelighet kan bidra til å sikre stabilitet og oppslutning om samfunnsordningene, ved å tilby en felles begrunnelse for velferdsstaten uavhengig av våre ulike livssyn. Behovet for et slikt felles normativt grunnlag er påtrengende.
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