Ådne Cappelen:

Inntektspolitikken i Norge i
etterkrigstida

INNLEDNING
Statlig intervensjon i pris- og inntektsdannelsen er ikke av
ny dato. Snarere kan vi si at statlige inngrep i pris- og
spesielt lønnsdannelsen sammen med regulering av pengemengden
i økonomien hører til de mest grunnleggende former for stat
lige inngrep på det økonomiske området.1 Dette henger i noen
grad sammen med den spesielle stilling arbeidskraften som vare
har i den kapitalistiske produksjonsmåten, bl.a. at den ikke
er kapitalistisk produsert.
Fram til omkring århundreskiftet var lønnsdannelsen i Norge
preget av individuelle lønnsavtaler uten at fagforeninger spil
te noen særlig rolle. Vi kan kalle denne perioden liberalis
tisk eller konkurransepreget.2 De statlige inngrep i lønnsdan
nelsen var minimale og tok i første rekke sikhe på at den fri
konkurranse som hersket på arbeidsmarkedet ble opprettholdt.
I årene fram til første verdenskrig får fagbevegelsen en økende
betydning for lønnsfastsettelsen. Dette får bl.a. partiet Ven
stre til å programfeste tvungen voldgift på sitt partiprogram
i 1912. En slik lov ble først vedtatt i 1916 og ble stående
til 1921. Dette viser at den statlige innblanding i lønnsdan
nelsen nå tar form av å hindre fagbevegelsen (og for så vidt
også arbeidsgiverne) i å ta i bruk sine organisasjoner og kamp
våpen maksimalt. Nye institusjonelle former i lønnsdannelsen
tvinger den statlige innblandingen inn i nye former. Opp gjen
nom 20-åra ble voldgift brukt i mange av de konflikter som opp
sto og særlig Venstreregjeringer var aktive for å opprette nye
lover som regulerte forholdene i arbeidslivet (bl.a. Mowinkelregjeringene). Også disse tok sikte på å begrense fagbevegel-
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sens makt, bl.a. gjennom fastsetting av regler for hvordan av
stemninger i tariffspørsmål skulle være. Presset fra staten
var nok en av grunnene til at LO gikk med på Hovedavtalen i
1935, hvoretter Stortinget avskaffet de lovfestede avstemnings
reglene.

HVA ER INNTEKTSPOLITIKK?
I perioden etter den andre verdenskrigen har vi opplevd en
enorm vekst i de statlige inngrep og reguleringer av de vest
lige markedsøkonomier. På overflaten har dette gitt et inn
trykk av at disse økonomiene i større grad enn før er gjenstand
for statlig styring og planlegging. Begreper som planstat,
blandingsøkonomi, o.l. er blitt brukt for å karakterisere denne
nye !,fasenn i kapitalismens historie. Rent konkret består
statsinngrepene av en rekke "politikker", f.eks. finanspoli
tikk, pengepolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og inntektspolitikk.
Et poeng i det som følger nedenfor er at det er en nær sammen
heng mellom flere av disse politikkene og at det således ikke
er enkelt å skille dem fra hverandre.
I en studie som denne
er det imidlertid helt nødvendig å avgrense temaet i forhold
til andre deler av den økonomiske politikk.
Prinsipielt kan en inndele den økonomiske politikkens ulike om
råder etter hvorvidt politikken er markedserstattende eller
markedssupplerende.
I denne sammenheng blir det mest naturlig
å trekke et skille mellom ulike politikker alt etter hvilke
markeder de ulike politikkene direkte griper inn overfor eller
erstatter. Ut fra dette kriteriet kan vi definere inntekts
politikk som tiltak som tar sikte på direkte å påvirke prisog lønnsdannelsen i økonomien, eller kanskje mer presist; til
tak som tar sikte på å forhindre eller redusere en markedsbestemt pris- og lønnsinflasjon. Disse tiltakene som vi skal
komme nærmere tilbake til nedenfor, kan enten være markedssupplerende som for eksempel skatteendringer, eller markedserstat
tende ved direkte inngrep ved påbud eller forbud.
Allerede her ser vi at en videre presisering av begrepet inn
tektspolitikk fører til at vi kommer inn på tiltak som ofte be
traktes som tilhørende finanspolitikkens domene, nemlig skatte
politikken. En hensiktsmessig definisjon av finanspolitikk er
at den utgjøres av alle inn- og utbetalinger fra staten bort
sett fra de som har tilknytning til fordringsmarkeder og som
regnes som pengepolitikk.3 Når vi i vår sammenheng betrakter
deler av skattepolitikken som inntektspolitikk er det fordi
noen skatter kan utformes med det formål å virke direkte inn
på pris- og lønnsfastsettelsen i økonomien, mens hensynet til
virkningene på de offentlige inntekter kommer i annen rekke.
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Inntektspolitikken slik den er definert ovenfor tar tilsyne
latende bare sikte på å påvirke pengemessige eller nominelle
størrelser i økonomien, dvs. bare er en del av en anti-inflasjonspolitikk. Dette er imidlertid ikke riktig. Gjennom å
påvirke lønns- og prisutviklingen tas det nemlig også sikte
på å påvirke inntektsfordelingen i samfunnet. Dermed vil inn
tektspolitikken gripe inn i den kamp om fordelingen som eksi
sterer mellom ulike grupper i samfunnet. Dette er hovedgrun
nen til at inntektspolitikken ikke kan betraktes på lik linje
med andre former for offentlig politikk.
Inntektspolitikken
vil nemlig være avhengig av en rekke institusjonelle forhold
i økonomien på en annen måte enn tradisjonelle virkemidler.
For å kunne snakke om inntektspolitikk som en del av statens
økonomiske politikk må en nærmest forutsette at arbeiderklas
sen blir betraktet som et politisk subjekt overfor statsmakten.
Dette innebærer at arbeiderklassen må ha oppnådd en viss grad
av organisering og at denne organiseringen anerkjennes av det
borgerlige samfunn, dvs. både av stat og kapitalister. Men
denne forutsetningen innebærer også at staten ikke kan forvente
å kunne utforme sin inntektspolitikk uten at organisasjonene
forholder seg aktivt til denne politikkutformingen.
Inntekts
politikkens virkemidler kan derfor langt fra oppfattes som uav
hengige eller eksogene variable.
Inntektspolitikk slik den her vil bli drøftet omfatter i hoved
sak hvordan staten kan tenkes å påvirke partene på arbeidsmar
kedet, jfr. definisjonen ovenfor.
Imidlertid kan inntektspoli
tikk gis en mer generell definisjon slik at den også omfatter
strategier som utvikles i arbeiderklassen/fagbevegelsen for å
møte nye problemer som den blir stilt overfor.
I denne sammen
heng er det ofte vanlig å se inntektspolitikk kombinert med
krav fra fagbevegelsen om økt "økonomisk demokrati", eller mer
generelt krav om økt medbestemmelse. Dermed kobles institusjo
nelle endringer i fastsettelsen av arbeidskraftens pris samt
andre sentrale økonomiske variable, sammen med institusjonelle
endringer i styringsstrukturen i bedriftene. En vurdering av
slike strategier faller utenom denne artikkelen.

DE

INNTEKTSPOLITISKE

INSTRUMENTER 4

Vi skal nedenfor gi en kort gjennomgang av ulike inntektspoli
tiske instrumenter. Som nevnt foran kan disse inndeles i markedserstattende og markedssupplerende virkemidler, eller om en
vil direkte eller indirekte virkende tiltak.
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MARKEDSSUPPLERENDE/INDIREKTE VIRKEMIDLER
Disse tiltakene innebærer intervensjon i lønns- og prisdannel
sen uten bruk av sanksjoner hvis oppfordringer ikke fører fram.
Vi skal skille mellom følgende former for intervensjon:
Politiske anbefalinger*
Dette er den mildeste formen for statlig innblanding, og består
bare av uttalelser fra regjeringshold om hvilken lønnsutvikling
som anses være ønskelig ut fra samfunnsøkonomiske mål som f.eks
hensynet til balanse i utenriksøkonomien, konkurranseevnen o.l.
I hvilken grad slike anbefalinger tas til følge av partene på
arbeidsmarkedet avhenger av hvorvidt de samfunnsøkonomiske mål
er allment godtatt også f.eks. innen fagbevegelsen.
Ekspert ut redning er,/utvalg
En videreført form for statlig innblanding i lønnsfastsettelsen
er ekspertutredninger eller opprettelsen av ekspertgrupper som
i en viss forstand skal være nøytrale i forhold til partene på
arbeidsmarkedet. Hensikten med slike grupper og utvalg er å
gi anbefalinger både til regjering og partene i arbeidslivet
om den økonomiske situasjonen og hvilken politikk som er "på
krevd" ut fra samfunnsøkonomiske hensyn. Fordi slike eksperter
som regel i stor grad består av universitetsfolk eller folk med
tilknytning til forskningsinstitusjoner,'har deres uttalelser i
større grad preg av å være nøytrale enn uttalelser fra regjer
ingshold. Eksistensen av slike grupper og utredninger er an
takelig viktigst i tider hvor regjeringsparti og fagbevegelse
ikke automatisk er på god talefot.
Skattepolitikk
Etter hvert har skattepolitikken og spesielt de direkte skat
tene spilt en større rolle ved utformingen av inntektspolitik
ken. Ved en reduksjon i direkte skatter skal fagbevegelsen på
virkes til å stille mer moderate krav om lønnsøkning og dermed
reduseres økningen i lønnskostnader og inflasjon. Tidligere
var dette i liten grad akseptert som et virkemiddel i inntekts
politikken fordi skattepolitikken ble sett på som et middel for
å omfordele inntekter før skatt. Etter hvert har inflasjonen
ført til at store deler av fagbevegelsens medlemmer rammes i
betydelig grad av skatteprogresjonen.
Dette har gjort at fag
bevegelsen har måttet stille stadig høyere nominelle inntekts
krav for å kompensere både for høyere inflasjon og høyere skat
teprogresjon.
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Reduksjon i arbeiderklassens reproduksjonskostnader
Disse virkemidlene kan deles i to grupper. For det første til
tak for å begrense prisstigningen og for det andre tiltak som
fører til en reduksjon eller bortfall av betaling for ytelser
som er nødvendige for arbeiderklassens reproduksjon.
Offentlige tiltak for å begrense prisstigningen kan ta mange
former. Prissubsidier har vært et viktig virkemiddel for å
begrense prisstigningen og særlig har det vært aktuelt å dempe
veksten i prisene på varer som veier tungt i budsjettene for
lavinntektsfamilier. Også priser på offentlig produserte varer
og tjenester har delvis vært brukt i prisdempende øyemed.
Endringer i valutakurser som påvirker importpriser og forbrukspriser kan også være et virkemiddel i inntektspolitikken.
Til slutt er det grunn til å nevne bruk av direkte priskontroll
eller avansekontroll samtidig med bruk av andre inntektspoli
tiske virkemidler.
Tiltak som bidrar til å redusere reproduksjonskostnadene for
arbeidskraft kan også være tiltak som finansiering av utdannel
se, sykdom og alderdom. Når f.eks. staten bidrar til økt finan
siering av trygder reduseres eventuell tvungen eller frivillig
individuell finansiering av slike ytelser. Slike tiltak kan
føre til at enten arbeiderne reduserer sine krav om lønnsøkning,
eller arbeidsgiverne er mer villige til å øke sine tilbud hvis
deres bidrag til finansiering av trygdeordninger o.l. foreslås
redusert.
MARKEDSERSTATTENDE/DIREKTE VIRKEMIDLER
Disse formene for inngrep i lønns- og prisdannelsen dreier seg
om tiltak for direkte lønns- og prisfastsettelse fra statens
side eller tiltak hvor staten deltar direkte i fastsettelsen
av priser og lønninger. Vi kan her skille ut to former:
Statlig lønns- og prisregulering
Den mest direkte form for statlig inntektspolitikk skjer når
staten fastsetter hvilken lønnsvekst som det er lovlig å motta
eller kreve, dvs. et direkte lønnsdiktat.
Slike diktat kan
fattes med utgangspunkt i lovforslag i parlamentet, eller de
kan ta en tilsynelatende mer nøytral form som en voldgiftsav
gjørelse. Slike voldgiftsavgjørelser skjer ofte når partene
ikke selv kan komme fram til enighet. I slike situasjoner set
ter altså staten "markedet” til side og det fattes et vedtak
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om lønnsutviklingen.
I visse situasjoner kan dette ta form av
forbud mot lønnsglidning, dvs. lønnsøkninger utover de vedtatte
tarifftillegg.
Direkte prisregulering er også et markedserstattende tiltak
hvor tilbydersiden ikke lenger får anledning til å avgjøre pri
sene, og hvor de må søke om å få sette opp prisene.
I praksis
har det vist seg at prisstopp bare i begrenset utstrekning har
dempet veksten i prisene.
Korporative he thetsløsninger
Den mest omfattende form for inntektspolitikk skjer når det
gjennom opprettelse av egne inntektspolitiske organer skal fat
tes vedtak om lønns-, pris- og inntektsutvikling for en rekke
grupper i samfunnet. Til forskjell fra mer direkte statlig
lønns- og prisregulering deltar staten ved slike helhetsløs
ninger direkte i forhandlingene om fastsettelsen av priser og
lønninger med sine tradisjonelle virkemidler slik som f.eks.
skatter, avgifter og subsidier. Ved å gi løfter om endringer
i disse virkemidlene ønsker staten å få til en bestemt lønnsog prisutvikling som partene også kan godta. Avtaler som er
fastlagt ved slike forhandlinger kan være lettere å få konsen
sus omkring enn ensidige statlige kontrolltiltak, og vil på
den måten øke tiltakenes legitimitet.

EN BESKRIVELSE AV INNTEKTSOPPGJØRENE ETTER KRIGEN5
PERIODEN 1945-526
I perioden umiddelbart etter annen verdenskrig ble inntekts
politikk anvendt som en del av gjenreisningspolitikken i en
rekke vest-europeiske land. Den økonomiske situasjonen i disse
landene var da preget av en betydelig vareknapphet og valutamangel. Inntektspolitikken som ble ført i Norge, hadde et vik
tig element av tvang i seg. Likevel hadde den oppslutning i
store deler av fagbevegelsen. LO avskrev streik som kampvåpen
i denne perioden og godtok at lønnskonflikter ble løst gjennom
vedtak i en lønnsnemnd som besto av et flertall av statlig opp
nevnte representanter. Bakgrunnen for denne frivillige over
givelse av streikeretten var en allmenn konsensus om mål og
virkemidler i den økonomiske politikken i Norge på denne tiden
som ikke bare omfattet de politiske partier, men også fagbe
vegelsen og arbeidsgiverne.
Lønnspolitikken i de første etterkrigsårene ble fastlagt alle
rede under krigen mens regjeringen var i London.
I en proviso
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risk anordning av 15. september 1944 fastslo regjeringen hvor
dan lønns- og arbeidsvilkår skulle bli når krigen sluttet. An
ordningen bestemte at de tariffavtaler som gjaldt da krigen
begynte 9. april 1940, fortsatt skulle gjelde inntil ett år
etter at krigen av slutt.
Den tvungne lønnsnemnden var automatisk fram til 1949, slik at
Sosialdepartementet uten videre kunne bringe lønnskonflikter
inn for lønnsnemnden hvis forhandlinger eller mekling mellom
partene i oppgjøret ikke førte fram. Fra 1949 ble imidlertid
den tvungne og automatiske lønnsnemnd endret til bare å om
fatte enkeltforbund og ikke hovedorganisasjonene slik at hvis
LO og NAF ble enige om oppgjøret kunne ikke lenger dette auto
matisk bringes inn for lønnsnemnd. Denne sterke reguleringen
av lønningene kunne bare ha skjedd hvis det samtidig ble ført
en prispolitikk som sikret kjøpekraften for store lønnstaker
grupper.
Samtidig med lønnspolitikken ble det derfor brukt
omfattende subsidier for å hindre at konsumprisene skulle stige
for mye. Likeså ble utbetaling av aksjeutbytte til aksjonærer
regulert.
Inntektspolitikken kom derfor til å omfatte de fleste
gruppene, og dette var nok en grunn til den enighet som fantes
om bruk av drastiske virkemidler. Til tross for den betydelige
direkte reguleringen av priser og lønninger var Nasjonalbud
sjettene ikke særlig opptatt av disse forholdene. Mens Nasjo
nalbudsjettet for de enkelte år var det viktigste plandokument
for regjeringen hva angikk finanspolitikk, kredittpolitikk og
bruk av direkte reguleringen ellers i økonomien* synes inntekts
politikken ikke å være gjenstand for interesse.
Under krigen hadde reallønningene sunket betraktelig som følge
av prisstigning uten lønnsøkninger. LO og NAF hadde derfor i
1944 blitt enige om visse dyrtidstillegg som skulle gjelde fra
frigjøringen.
I august 1945 krevde LO nye dyrtidstillegg og
kravene ble avgjort av lønnsnemnda som innrømmet visse tillegg
samt halvautomatisk indeksregulering. I 1946 sa LO opp alle
avtaler og fremmet generelle krav om lønnsforhøyelser og de
enkelte forbindene tok opp mer spesielle krav. Igjen ble kra
vene avgjort ved lønnsnemnd som fastslo en opptrapningsplan
for tilleggene. I disse første årene var kravene preget av
lavtlønnskrav for å bedre lønnsforholdene særlig innafor jord
bruk og skogbruk. De generelle tillegg var beskjedne.
Mot slutten av 1947 var det inntrådt en betydelig valutamangel.
Dette var en av grunnene til at regjeringen innførte lønnsstopp
i de tre siste måneder av 1947, og da tariffavtalene utløp i
1948 oppfordret regjeringen LO om å stille svært moderate krav
og LO oppfordret videre sine medlemmer om det samme. Bakgrun
nen for valutamangelen var de enorme investeringer som foregikk
i årene rett etter krigen og som var en del av gjenreisnings-
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politikken. LOfs tilslutning til denne var bakgrunnen for at
organisasjonen gikk med på ikke å stille generelle lønnskrav
ved oppgjøret. I stedet ble bare lavtlønnskrav gjennomført.
Lønnsutviklingen fram til og med 1949 var bl.a. preget av de
halvautomatiske indeksreguleringene. For å holde lønnsøkninger
og prisøkninger innafor en ramme som regjeringa mente var rik
tig ut fra å få kanalisert mest mulig ressurser til kapital
akkumulasjonen, brukte regjeringa store beløp til subsidiering
av prisene. Ja i 1949 var faktisk over 1/4 av statsutgiftene
prissubsidier.7
I 1949 brøt en del av forutsetningene for den politikk som re
gjeringen hadde ført fram til da, sammen. For det første var
prissubsidiene nå så omfattende at ytterligere økninger van
skelig kunne komme på tale, og dette ville naturligvis begren
se regjeringens mulighet for å påvirke LO til å godta moderate
lønnsøkninger. For det andre ble engelske pund devaluert høs
ten 1949 og av mange grunner valgte den norske regjeringen å
følge pundets devaluering. Ettersom mange andre land i VestEuropa kom til å gjøre det samme var dette egentlig bare en
devaluering i forhold til amerikanske dollar. Ettersom impor
ten fra USA den gang var viktigere enn nå, bl.a. fordi USA var
et av de få land som kunne skaffe produksjonsmidler, fikk vi
en kraftig prisstigning som følge av devalueringen. I tillegg
skjøt prisene kraftig fart i 1950 som følge av Korea-krigen.
Deler av den økonomiske politikken ble nå lagt om. I noen grad
kan vi snakke om en liberalisering av politikken også hva angår
lønnspolitikk. For det første sto hovedorganisasjonene friere
i sine lønnsforhandlinger enn før.
Imidlertid forekom det at
LO ikke godkjente særforbundskrav slik at disse forbundenes
krav ble brakt inn for lønnsnemnd. Noen helt fri forhandlings
situasjon var det derfor ikke snakk om. For det andre medførte
oppgivelsen av prissubsidiene og andre mer direkte virkemidler,
en omlegging i retning av mer indirekte virkemidler.
Som følge av den kraftige inflasjonen som nå oppsto ble det ført
forhandlinger mellom regjeringen, LO og NAF om indeksregulerin
ger. Høsten 1950 ble det innført helautomatisk indeksregule
ring med nesten 90% kompensasjon og alle lønnsavtaler ble for
lenget til 1952. Høsten 1951 ble det innledet nye forhandlin
ger om priskompensasjoner uten at partene ble enige og tillegg
ble fastsatt ved lønnsnemnd for å unngå konflikt.
Perioden 1945-52 kjennetegnes av en omfattende bruk av inntekts
politiske virkemidler med hovedvekt på direkte og tvangsmessige
virkemidler selv om bruken av slike midler i stor grad var ak
septert p.g.a. det politiske klima som eksisterte i gjenopp-
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byggingsperioden. Imidlertid var det et ikke ubetydelig omfang
av "ville" streiker. Mot slutten av perioden blir de tvangsmessige tiltak etter hvert avløst av mer indirekte virkemidler,
og vi får en overgang til større bruk av indeksreguleringer og
mindre bruk av prissubsidier.
PERIODEN 1952-628
I 1952 ble de midlertidige bestemmelsene om tvungen lønnsnemnd
opphevet og det ble vedtatt en ordning med frivillig lønnsnemnd.
Denne nemndas avgjørelse skulle ha samme virkning som en tariff
avtale.
I 1952 var det omfattende tariffrevisjoner, og lavtlønnskrav
dominerte. Oppgjøret var i prinsippet fritt, men rammene for
oppgjøret ble avgjort ved tvungen lønnsnemnd for jern og metall.
Avtalene i 1952 var ett-årige, men representantskapet i LO ved
tok å forlenge avtalen ett år fordi regjeringen hadde lovet å
holde prisstigningen nede ved hjelp av subsidier samt at LO vur
derte den økonomiske situasjonen som usikker på grunn av svakere
utvikling på verdensmarkedet. Oppgjøret i 1954 ble mer preget
av samordning enn oppgjøret i 1952. Det skyldes at det i mindre
grad ble stilt generelle lønnskrav.
Istedet ble det ført for
handlinger på sentralt hold om sosiale spørsmål (lønn under syk
dom, bevegelige helgedager o.l.).
Oppgjøret i 1956 var forbundsvist, men ble også preget av sam
ordning om enn på en annen måte enn tidligere. Før forhandlin
gene tok til tok regjeringen for første gang initiativ til sam
arbeid mellom de ulike organisasjonene i arbeidslivet samt bon-^
deorganisasjonene. Grunnen til det initiativ som regjeringen
tok i forbindelse med oppgjøret i 1956, må nok søkes i at bøn
dene hadde like før oppgjøret gått til "mjølkestreik" i protest
mot lave melkepriser. Regjeringens forslag var at tariffavta
lene skulle forlenges mot at subsidiene ble opprettholdt. Da
dette ikke ble godtatt fikk vi istedet en reduksjon av subsi
dier, økte lønninger og landbrukspriser. Disse tendenser til
samordning ble dårlig mottatt i flere forbund og 1956 ble det
største streikeåret siden 1931.
I 1958 var det for første gang siden 1952 et helt igjennom sam
ordnet oppgjør. Dette hang sammen med at kravene denne gangen
var vesentlig av sosial karakter. Hovedresultatet av forhand
lingene var forkorting av den ukentlige arbeidstid fra 48 til
45 timer med full kompensasjon i lønn samt visse lavtlønnstillegg. Avtaleperioden ble uvanlig lang - hele tre år. Dette
°PPgJØret og resultatene var preget av at konjunktursituasjonen
var dårlig dels i 1957, men særlig i 1958*
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I 1958 ble det nedsatt "...et faglig sammensatt utvalg som på
objektivt grunnlag skal klarlegge de problemer som reiser seg
i forbindelse med pris- og inntektsutviklingen i den nærmeste
fremtid, og i tilfelle å legge fram de forslag som utvalget
mener kan bidra til en løsning av disse problemer..."9 Dette
såkalte Paulsson-utvalget foranlediget at det ble ført forhand
linger om prisreduksjoner både i landbruket og ellers, samtidig
som staten økte subsidiene.
I 1959 og særlig i 1960 ble det
derfor en svært moderat prisstigning.
Som et mer langsiktig
tiltak foreslo Paulsson-utvalget at det ble nedsatt et perma
nent samarbeidsutvalg bestående av representanter fra staten,
lønnsmottakerne, arbeidsgiverne og jordbrukerne. Dette for
slaget synes imidlertid ikke å ha vært gjenstand for videre
debatt.
Det forbundsvise oppgjøret i 1961 kom til å bli preget av den
sterke prisstigningen under selve oppgjøret, noe som bidro til
at oppgjøret tok lang tid. Mange av de forslagene som partene
kom fram til gjennom de forbundsvise forhandlingene, ble for
kastet ved uravstemning. Det ble derfor mange konflikter og
streiker. I stedet for indeksbestemmelser som hadde vært det
vanlige ved avtaler av to års varighet, ble det nå etter svensk
mønster bestemt et innebygd tillegg i annet år av tariffperio
den. Oppgjøret i 1961 må også ses på bakgrunn av den gode kon
junktursituasjonen som da hersket, og lønnstilleggene var ganske
store.
Inntektsoppgjørene fra 1952 til og med 1961 var i hovedtrekk
forbundsvise. Oppgjøret i 1958 er unntaket, og må ses på bak
grunn av den høye grad av samordning som var nødvendig pga.
arbeidstidsforkortelsen, men kanskje også fordi konjunktursitua
sjonen var dårlig. De statlige forsøkene på koordinering var
relativt beskjedne med unntak av 1956-oppgjøret, men samordnin
gen var ikke vellykket. Også i 1959 var det en viss samordning,
men da for å unngå for sterk prisstigning og krav om lønnskom
pensasjoner. De statlige tiltakene i perioden er for øvrig
kjennetegnet av en aktiv bruk av prissubsidier for å påvirke
partene og å hindre at konsumprisindeksen oversteg den "røde
strek" slik at forhandlinger om lønnskompensasjon ble utløst.
0ppgj0r^e utover i femtiårene og særlig oppgjøret i 1961, re
sulterte i ganske store lønnstillegg. Dette førte til at den
funksjonelle inntektsfordelingen i industrien endret seg til
lønnstakernes fordel, og kapitalavkastningen i industrien sank
ganske betydelig fra begynnelsen av femtiårene til begynnelsen
av sekstiårene. 0 Samtidig var inflasjonstakten økende i be
gynnelsen av sekstiårene og betalingsbalansen viste et noe
større underskudd enn på femtitallet.
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I 1962 ble det lagt fram en stor utredning om problemene som
knyttet seg til prisstabilitet og full sysselsetting.11 Igjen
ble det trukket en konklusjon om at det kunne være nødvendig
for staten å gripe direkte inn i den fordelingskamp som førte
til en stadig oppregulering av priser og lønninger.
I Nasjonalbudsjettet for 1963 som ble lagt fram høsten 1962,
gis det på grunnlag av Stoltz1 utredning en grundig drøfting
av inntektspolitikken, og samme høst blir Kontaktutvalget opp
rettet. Dette utvalget som har statsministeren som formann,
består også av representanter for alle viktige parter i inn
tektsoppgjørene. Utvalget har ingen formell status i forhold
til selve oppgjøret, men er et instrument for å koordinere inn
tektskrav og deler av den statlige politikken. Foran oppgjøret
våren 1963 var det altså skjedd en del institusjonelle endringer i forbindelse med inntektspolitikken. Kontaktutvalget var
nemlig det første formelle organ regjeringa oppretta for å
drøfte pris- og inntektspolitiske problem siden.
Sett fra fagbevegelsens side var det et problem at de forbunds
vise oppgjørene i femtiårene og i 1961 ikke hadde ført til en
utjevning av lønnsforskjellene. Det ble derfor reist krav om
en mer solidarisk.lønnspolitikk. Dette kan være noe av forklar
ingen på at vi nå går over i en periode med samordnede oppgjør.
Dessuten hadde en del av oppgjørene (særlig i 1956 og 1961)
vært karakterisert av et betydelig omfang av streiker. Fra
sentralt LO-hold var man nok skeptisk til at enkelte grupper
på arbeidsmarkedet skulle få ta ut for store tillegg bl.a. av
hensyn til den solidariske lønnspolitikken, men også av hensyn
til "samfunnsøkonomiske behov", konkurranseevnen o.l.
PERIODEN 1963-72
OppgjØret i 1963 var i utgangspunktet forbundsvist, men etter
at forhandlingene brøt sammen og streike- og lockoutvarsel var
sendt ut, ble det ved mekling framsatt et forslag som gjaldt
for hele oppgjøret, dvs. en samordning. Forslaget ble vedtatt
ved uravstemning. Under oppgjøret var det stor kontakt mellom
partene og regjeringen gjennom det nyopprettede Kontaktutvalget
hvor både LO, NAF og bonde- og fiskerorganisasjonene deltok.
Det økonomiske samordningsråd ble oppløst i 1954. Avtalen i
1963 kom istand takket være garantier fra regjeringen om bruk
av prissubsidier.
Avtalen i 1963 var ett-årig. Det ble derfor nytt oppgjør alle
rede i 1964. Forhandlingene mellom LO og NAF ga ingen resul
tater. Etter at LO hadde gått til plassoppsigelser besluttet
regjeringen å gå inn for tvungen voldgift, og Stortinget ved
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tok en lov om dette. For å begrense prisvirkningen av økt om
setningsavgift ble prissubsidier brukt. Dessuten ble prisvirk
ningen av jordbruksoppgjøret i 1965 i stor grad dekket ved sub
sidier over statsbudsjettet.
Ved valget høsten 1965 tapte sosialdemokratiet og det ble dan
net en borgerlig koalisjonsregjering. I valgkampen hadde inflasjonsproblemene stått sentralt, bl.a. ble sosialdemokratiet
kritisert for sin deltakelse ved inntektsoppgjørene før sin
bruk av prissubsidier. Like etter at den borgerlige regjering
var dannet, ble det nedsatt et nytt utvalg bestående av tre
"... frittstående økonomisk sakkyndige, som skal legge fram
en analyse av stillingen med oversikt over den senere tids pro
duksjons- og lønnsutvikling og for øvrig legge fram slikt mate
riale som kan danne basis for en vurdering av hva som kan sies
å være det realøkonomiske grunnlag for inntektsoppgjørene i
1966."12 Et resultat av utvalgets arbeid var etableringen av
en økonometrisk modell som var ment å skulle brukes for å ana
lysere virkninger av alternative lønns- og prisutviklinger med
utgangspunkt i tariffoppgjørene. Jordbruket ble gitt en spe
siell behandling pga. den rolle næringen inntar ved oppgjørene.
Modellen har senere dannet grunnlaget for det som er blitt kalt
den skandinaviske inflasjonsmodellen i økonomisk litteratur.13
Oppgjøret i 1966 ble et samordnet oppgjør på samme måte som i
1964. Etter mekling mellom LO og NAF ble et anbefalt forslag
sendt ut til uravstemning blant LOfs medlemmer som imidlertid
forkastet det med klart flertall. Deretter ble oppgjøret av
gjort ved tvungen lønnsnemnd som ga et noe bedre resultat sett
fra lønnsmottakernes side.
Etter at oppgjøret var over ble Aukrust-utvalget igjen satt
sammen for å utrede hvilke faktorer som kom til å være bestem
mende for prisutviklingen fram til neste store inntektsoppgjør
i 1968. Utredningen ga denne gang opphav til dannelsen av
"Det tekniske beregningsutvalg" hvor staten, LO, NAF og bonde-*
og fiskerorganisasjonene deltar. Hensikten med utvalget er å
drøfte det realøkonomiske grunnlaget for inntektsoppgjøret for
på den måten å få et felles grunnlag for drøftelser i Kontakt
utvalget. Utvalgets oppgave er å utarbeide bakgrunnsmateriale
for disse diskusjonene.
Oppgjøret i 1968 var dels forbundsvist og dels samordnet. På
bakgrunn av at begge de to foregående oppgjørene var blitt av
gjort ved tvungen lønnsnemnd, var det stor motstand mot at dette
skulle gjenta seg.
Statsministeren fraskrev seg derfor på for
hånd muligheten for å bruke tvungen voldgift så lenge partene
holdt seg innafor visse rammer.
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Samordningen hang sammen med at arbeidstiden ble forkortet fra
45 til 42,5 timer pr. uke. LO krevde i tillegg til full kom
pensasjon for arbeidstidsforkortelsen, også andre tillegg. For
å unngå dette ble det fra regjeringens side tilbudt å begrense
prisstigningen som ville følge av jordbruksoppgjøret ved bruk
av subsidier.
I tillegg ble barnetrygden økt, og dette var et
nytt virkemiddel fra statens side i inntektsoppgjørene idet
staten tidligere bare hadde tilbudt bruk av subsidier.
Etter inntektsoppgjøret i 1968 tok regjeringen i en Stortings
melding14 opp tanken om en sterkere samordning av oppgjøret,
men dette forslaget synes ikke å ha blitt gjenstand for særlig
debatt.
Oppgjørene både i 1970 og i 1972 skjedde som samordnede oppgjør
uten bruk av tvungen voldgift idet statsministeren foran begge
oppgjørene fraskrev seg muligheten for a bruke dette midlet.
LO krevde videre at deler av oppgjøret i jordbruket skulle dek
kes over statsbudsjettet i form av subsidier, og dette kravet
ble imøtekommet.
Lønns- og prisutviklingen i 1970-71 ble sterkt påvirket av at
regjeringen innførte prisstopp og forbud mot lønnsglidning i
slutten av 1970 og fram til slutten av 1971. Dette hang sammen
med innføringen av et nytt indirekte skattesystem (moms) som
bl.a. fordi avgiftssatsen ble økt, førte til en kraftig pris
stigning i 1970.
Den perioden vi nå har sett på er kjennetegnet av en betydelig
mer aktiv inntektspolitikk fra statens side enn den forrige
perioden.
Innslagene av tvang økte noe, om enn ikke betydelig
i og med bruk av tvungen lønnsnemnd både i 1964 og 1966 samt
forbudet mot lønnsglidning i 1970/71.
Det vesentligste som skjedde på inntektspolitikkens område var
imidlertid den økende grad av samordning som skjer i og med
etableringen av Kontaktutvalget i 1962 og Det tekniske bereg
ningsutvalg fra 1967. Til tross for at regjeringen i 1968 gir
uttrykk for et ønske om enda sterkere samordning, er det opp
rettet to organer for samordning som ikke fantes i den forrige
perioden selv om det også da på mer uformelt grunnlag ble etab
lert kontakt mellom staten og partene i oppgjøret (bl.a. i
1956).
Et annet viktig aspekt ved denne perioden, eller rettere sagt
fra og med 1965 fram til 1971 (da den borgerlige regjering ble
avløst av en sosialdemokratisk mindretallsregjering etter bit
ter indre strid i den borgerlige leir omkring tilslutning til
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EF), er at en borgerlig regjering fortsetter utviklingen av
inntektspolitikken som sosialdemokratiet hadde begynt på. Det
er mulig å tolke opprettelsen av Det tekniske beregningsutvalg
som et forsøk på i større grad å avpolitisere drøftingene i
Kontaktutvalget, eller som en kompensasjon for den manglende
fortrolighet som det vil være mellom en borgerlig regjering og
en sosialdemokratisk fagbevegelse, men dette er langt fra opp
lagt. Dessuten har Det tekniske beregningsutvalg fortsatt sitt
arbeid også etter at sosialdemokratiet kom til makten igjen i
1973 hvoretter det har sittet med regjeringsmakten permanent.
PERIODEN 1973-77
I 1973 var det indeksoppgjør som en del av den to-årige avtalen
fra 1972. Det nye ved dette indeksoppgjøret i forhold til tid
ligere år, var at bare en del av kompensasjonen for prisstig
ningen ble gitt i form av lønnstillegg (45%). Resten ble gitt
i form av økte subsidier og løfter om ytterligere subsidier
hvis prisstigningen ble uventet sterk.
I tillegg fraskrev
staten seg muligheten for å øke visse regulerte priser, og som
et siste tiltak ble norske kroner revaluert med 3-4% for å be
grense importprisstigningen.
Ved oppgjøret spilte Kontaktutvalget en viktigere rolle enn
tidligere. For det første ble det som følge av forhandlinger
i Kontaktutvalget nedsatt en ad-hoc-gruppe som kom med en rekke
av de forslagene som ble vedtatt. Mens denne gruppen arbeidet
ble det ført forhandlinger mellom LO og NAF og mellom staten
og jordbruksorganisasjonene. At valutakurspolitikken ble truk
ket inn i oppgjøret var også nytt, likeså måten subsidiene ble
brukt på, idet de tidligere var en salderingspost som staten
kom med etter at forhandlingene mellom LO og NAF var fastlåst,
mens de nå var en del av forhandlingene. Imidlertid kan vi
ikke si at oppgjørets form og innhold var planlagt. De ytre
omstendighetene spilte nok en betydelig rolle, bl.a. den økende
prisstigning og devalueringen av do‘llaren i februar 1973. 15
Etter at oppgjøret var over ble det sommeren 1973 lagt fram en
ny utredning om inntektspolitikken.16 Igjen sto inflasjonsaspektet sentralt, men koblingen til konkurranseevne og inn
tektsfordeling var framhevet i utvalgets mandat. En av hoved
konklusjonene i utvalgets innstilling var forslaget om oppret
telse av et inntektspolitisk råd hvor alle partene i inntektsoppgjørene skulle være med. Utvalgets innstilling var her en
stemmig, dvs. at LO og NAFfs representanter nå - i motsetning
til tidligere - aktivt støttet tanken om sterkere formell sam
ordning av inntektsoppgjørene. Det inntektspolitiske rådet
skulle på basis av enstemmighet fatte retningslinjer for inn
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tektsutviklingen. Disse retningslinjene skulle være basert på
analyser i vesentlig grad gjort av Det tekniske beregningsut
valg som skulle fortsette som før. Når disse retningslinjene
var bestemt skulle organisasjonene fordele inntektene mellom
arbeidsgivere og lønnsmottakere. ,lDen innbyrdes fordeling mel
lom bedrifter og lønnstakere er det klassiske felt for ordinære
lønnsforhandlinger, og dette vil fortsatt måtte være et hoved
ansvar for arbeidslivets organisasjoner." (s. 9). På dette
felt ligger det imidlertid en avgjørende uklarhet i opplegget
for forholdet mellom rådet og forhandlingsprosessen.
Det vil
nemlig være umulig å fatte noe vedtak i rådet om inntektsutvik
lingen herunder betalingsbalanse og prisutvikling, uten at en
på forhånd kjenner til fordelingen mellom lønn og profitt, og
på den andre siden hvis en først har fattet vedtak om disse
sentrale størrelser er det ikke overlatt mye igjen til "det
klassiske felt for ordinære lønnsforhandlinger". Og det var
nettopp denne uklarhet som kom til å være grunnlaget for en
massiv motstand fra grunnplanet og de lavere tillitsmannssjikt
i LO mot et inntektspolitisk råd. Denne motstanden førte til
at det ikke kom noe konkret ut av innstillingen. Regjeringen
gikk nemlig i en Stortingsmelding våren 1975 imot oppretting
av et inntektspolitisk råd. Imidlertid kom oppgjørene i
årene framover likevel til å bli preget av sterkere samordning.
Oppgjøret i 1974 ble for første gang siden 1961 et forbundsvist
°PPgjØr* Grunnen til dette "mellomspillet" i forhold til den
generelle tendensen til mer samordning må nok være den elendige
reallønnsutviklingen som fant sted på begynnelsen av 70-tallet,
hvor de fleste grupper hadde en svak reallønnsnedgang, mens
profittene i næringslivet var uvanlig store.
1974 og til dels
også 1970 representerer antakelig noen av de gunstigste år etter
krigen for kapitalen.
I tillegg var det under den foregående
perioden med samordning oppstått skjevheter mellom forbundene
som enkelte sterke forbund krevde opprettet via et forbundsvist
oppgjør. Likevel ble oppgjøret preget av statlig medvirkning
idet finansministeren like før uravstemningen i Jern- og Metall
la fram en omfattende "pakkeløsning". Heller ikke nå var ut
spillet planlagt på forhånd, men påvirket av den aktuelle situa
sjonen. En vesentlig grunn til at staten kom med sitt utspill
var at oljekrisen og inflasjonen i verdensøkonomien samt erkjen
nelsen av at lønnstakerne krevde store økninger i deres kjøpe
kraft, måtte føre til vesentlige endringer i regjeringens øko
nomiske opplegg. Tilbudet fra staten førte til økte statsut
gifter på nærmere en milliard i forhold til statens opprinnelige
opplegg i statsbudsjettet. Tiltakene omfattet reduserte med
lemsavgifter til folketrygden, skattereduksjoner, subsidier og
økninger i trygdene.
Igjen viste det seg at de forbundsvise
oppgjørene medførte større arbeidskonflikter enn ellers, og
selve oppgjøret tok også lang tid å få gjennomført. Disse for
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holdene ble av NAF vurdert som vesentlige innvendinger mot for
bundsvise oppgjør i tillegg til at de seinere skulle komme til
å betrakte oppgjøret i 1974 som nærmest en katastrofe for næ
ringslivet .
Indeksoppgjøret i 1975 ble heller ikke preget av noen planlagt
inntektspolitikk, og i Nasjonalbudsjettet for 1975 sies det
lite om hvilken form inntektsoppgjøret bør få. Det stilles
heller ikke opp noen målsetting for reallønnsutviklingen. Imid
lertid analyseres sammenhengen mellom pris- og lønnsstigning
innafor en økonomisk-teoretisk ramme som svarer til den som
Aukrust-utvalget la opp til i sine rapporter fra 1966. På dette
tidspunkt var regjeringens synspunkter på lønnsøkninger i stor
grad dominert av et ønske om å redusere inflasjonen. På samme
måte som i 1973 ga staten skattelette, subsidier og økt barne
trygd for at de nominelle tilleggene skulle bli små, men like
vel føre til kompensasjon i realinntekten.
Oppgjøret i 1976 ble derimot planlagt fra statens side som et
kombinert inntektsoppgjør. Allerede høsten 1975 ble det i Kon
taktutvalget enighet om et kombinert inntektsoppgjør, og i Na
sjonalbudsjettet for 1976 ga regjeringen garantier for utvik
lingen i disponibel realinntekt under forutsetning av at par
tene ved vår-oppgjøret var innstilt på en samordning.
Som vi
ser inntar nå staten en ganske aktiv og dominerende rolle ved
oppgjøret. Ja, det er vel riktig å si at staten presser på
for å få til en bestemt tariffløsning. Gjennom skattepolitik
ken, avgifts- og subsidiepolitikken har staten sikret seg
mange virkemidler som fort kan spise opp eventuelle tarifftillegg utover det som staten mener er "realøkonomisk" forsvarlig.
I denne forbindelse er det verd å legge merke til at Det tek
niske beregningsutvalg ikke spiller noen rolle ved dette opp
gjøret.
LO gikk med på regjeringens opplegg, men framholdt at opplegget
måtte innebære en samordning av alle gruppers inntekter. Dette
er av en viss viktighet ettersom Stortinget da hadde vedtatt
en opptrapping av bøndenes inntekter som ville føre til at gjen
nomsnittsinntekten i jordbruket i løpet av noen år skulle brin
ges på lik linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I
noen grad kan vi si at det betydelige omfanget av pris- og
avansekontroll i 70-årene innebærer en ihvertfall formell imøte
kommelse av dette kravet fra statens side. Fra L0Ts side ble
det understreket at når man godtok regjeringens opplegg var
ikke det et uttrykk for at man hadde endret synet på den frie
forhandlingsretten, men at standpunktet var knyttet til en
vurdering av den aktuelle økonomiske situasjon.
De økonomiske uttellingene ved oppgjøret sett fra statens side,
ble meget betydelige og overskred det som var planlagt. En av
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grunnene til at det skjedde var at NAF visste at staten hadde
gitt garantier om reallønnsøkning. Ved å være lite imøtekom
mende overfor LOfs krav slapp arbeidsgiverne billig fra det,
staten betalte inntektsøkningene. Oppgjøret førte til en ett
årig avtale uten indeksbestemmelser.
Også for inntektsoppgjøret i 1977 ga staten garantier om inn
tektsutviklingen gjennom Nasjonalbudsjettet for 1977. Igjen
gikk oppgjøret ganske raskt til mekling fordi NAF var svært
tilbakeholdne med tilbud slik en kunne forvente gitt statens
garanti. Men meklingen førte heller ikke til noen løsning inn
til regjeringen devaluerte i månedsskiftet mars/april, noe som
førte til at NAF ble mer imøtekommende. Imidlertid kom opp
gjøret til å koste staten nærmere to milliarder kroner. I
noen grad kan vi si at oppgjøret mer dreide seg om et forhold
mellom LO og regjeringen enn mellom LO og NAF, ettersom NAF
passivt kunne sitte å holde på sitt samtidig som de visste at
staten måtte betale. De nominelle tilleggene som ble gitt må
først og fremst ses på bakgrunn av devalueringen og redusert
arbeidsgiverpremier til folketrygden.
Den perioden vi nå har beskrevet kjennetegnes av en svært aktiv
statlig inntektspolitikk hvor korporative helhetsløsninger do
minerer. Det er også viktig å legge merke til at det ikke blir
brukt tvungen lønnsnemnd ved noe oppgjør i denne perioden i
motsetning til alle de andre periodene etter krigen..17 Den
sterke statlige innblandingen er altså akseptert av partene,
og det kan derfor være av interesse å gå litt nærmere inn på
noen forhold som kan forklare inntektspolitikkens utforming i
perioden.
For det første preges perioden av en sterkere inflasjon enn
noen av de foregående periodene. Dette må bl.a. ses i sammen
heng med sammenbruddet i det internasjonale valutasystem og de
store endringene i valutakursene, bl.a. dollarens devaluering
i 1973. Norge ble med i det europeiske valutasamarbeidet den såkalte slangen - som har flytende kurser overfor resten
av valutakursene. Etter hvert som flere land forlater slangesamarbeidet og den tyske mark blir dominerende for kursutvik
lingen, får Norge i realiteten flytende valutakurser i forhold
til våre viktigste handelspartnere, eller mer presist så inn
ledes en periode hvor den norske kronen revalueres.18 Dette
bidrar i noen grad til å minske betydningen av inflasjonen i
verdensmarkedet for norsk økonomi, men kom til å få betydelige
konsekvenser for konkurranseevnen (i betydningen lønnskostnader
pr. produsert enhet i internasjonal valuta.)
I en åpen økonomi som den norske, kan den monetære basen i øko
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nomien ved faste valutakurser være f.eks. dollar slik tilfellet
var etter opprettelsen av Bretton-Woods-avtalen.
Ser vi bort
fra perioden omkring Korea-krigen var verdensmarkedsinflasjonen
i femti- og sekstiårene moderat, og medførte et monetært stabi
liserende element i norsk økonomi. Med sammenbruddet i valuta
systemet og den kraftige inflasjonen på verdensmarkedet bryter
dette stabile regime sammen. Det er på denne bakgrunn vi kan
forstå forsøket på å etablere pengelønnen som monetær basis i
norsk økonomi i denne perioden.15 Som beskrevet foran skjer
dette først i 1973 på bakgrunn av dollarens devaluering og fort
setter med de såkalte kombinerte oppgjørene.
Videre skapte forventninger om store inntektsøkninger pga. olje
funnene i Nordsjøen, krav om store inntektsøkninger ved tariffoppgjørene. For å unngå for sterk inflasjon som følge av at
slike krav ble innfridd, måtte staten - som i praksis også
ville være hovedmottakeren av oljeinntektene i norsk økonomi forsøke å dempe lønnskravene ved å innvilge skattelette. Det
er vel derfor riktig å hevde at de kombinerte inntektsoppgjørene
i hovedsak hadde som formål å begrense prisstigningen og ikke
å begrense reallønnsveksten etter skatt.
I noen grad må dette
siste også ses i sammenheng med den aktive motkonjunkturpoli
tikken som ble ført fram til utgangen av 1977.
Høsten 1977 endres oppfatningen av hvilken økonomisk politikk
det er nødvendig å føre fra statens side. Årsaken til den om
legging av politikken vi fikk skyldes flere ting. Oljeinntek
tene ble pga.. tekniske uhell o.l. forskøvet utover i tid, og
den oppgang i eksportetterspørselen som regjeringen hadde basert
sin motkonjunkturpolitikk på, uteble. Til tross for at de kom
binerte inntektsoppgjørene hadde ført til reduserte lønnsøkninger ved selve oppgjørene (i forhold til inflasjonen) var lønns
glidningen svært stor bl.a. fordi motkonjunkturpolitikken førte
til liten registrert arbeidsløshet. Revaluering av norske kro
ner, sterk lønnsøkning og lav produktivitetsvekst (som ofte er
tilfellet når produksjonen ikke vokser) førte til forverret
konkurranseevne og tap av eksportandeler og økende importan
deler.
Sammen med store investeringer i sjøfart og oljevirk
somhet (som begge er importkrevende) førte dette til enorme
underskudd på betalingsbalansen. Omleggingen av den økonomiske
politikken tinnebar:20
- oppgivelse av lavrentepolitikken som hadde vært en av grunn
steinene i den økonomiske politikk i etterkrigstida og sei
nere ble også kredittpolitikken liberalisert,
- de selektive støttetiltakene som hadde vært en viktig del av
motkonjunkturpolitikken skulle nedtrappes og ulønnsomme bedrifter skulle ikke få støtte,
- kronekursen nedjusteres for å bedre konkurranseevnen og
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- investeringsavgiften i industrien nedtrappes
Ved oppgjøret i 1978 ble det fra statens side igjen lagt opp
til et kombinert oppgjør, men det ble i Nasjonalbudsjettet for
1978 sagt fra at bare de lavtlønte kunne regne med økt kjøpe
kraft ved oppgjøret. Imidlertid avholdt regjeringen seg fra å
gi noe løfte eller sette opp en konkret målsetting for kjøpekraftsutviklingen klok av skade ut fra de foregående års er
faringer hvor særlig lønnsglidningen (ikke-tariffmessige lønns
tillegg) hadde vært høy. Regjeringen tok derfor initiativet
til forhandlinger mellom LO og NAF høsten 1977 om frivillig
begrensning av lønnsglidningen på bakgrunn av en utredning om
lønnsglidningen som ble framlagt samme år.21 Den høye grad av
sentralisering som etter hvert har kjennetegnet de norske inn
tektsoppgjørene p hadde ikke kunnet hindre at lønnsglidningen
ble stor. Dette forholdet er særdeles viktig ved en vurdering
av mulighetene for at en inntektspolitikk av den "norske” typen
skal lykkes. Erfaringene fra mange andre land tyder også på
at lønnsglidningen er større i Norge, dvs. at sentraliserte
lønnsforhandlinger har sine begrensninger hvis målet er å føre
en inntektspolitikk enten det er i form av fagbevegelsens egen
"solidariske lønnspolitikk" eller statlig inntektspolitikk.
PERIODEN FRA 1978
Forhandlingene om begrensninger i lønnsglidningen førte ikke
fram høsten 1977.
Selve forhandlingsgangen ved oppgjøret i
1978 førte til at det ikke ble mulig for regjeringen å komme
med vesentlige utspill som kunne påvirke resultatet, og det ble
derfor ikke noe kombinert oppgjør slik regjeringen opprinnelig
hadde tatt sikte på. Oppgjøret ble avgjort ved tvungen lønns
nemnd som ga svært moderate tillegg også når det gjaldt lavt
lønnsgruppene. Avtalen var to-årig hvor det skulle skje nye
forhandlinger etter første avtaleår. I september 1978 vedtok
imidlertid regjeringen en provisorisk anordning (som senere ble
vedtatt i lovs form av Stortinget) om pris- og inntektsstopp
som i praksis innebar at forhandlingene våren 1979 ble kanselert. Loven som innebar at det var ulovlig med lønnsøkninger
fram til årsskiftet 1979/80, var utarbeidet i kontakt med orga
nisasjonene i arbeidslivet. LO hadde altså frivillig gått med
på å hindre alle lokale og sentrale forhandlinger om lønnsspørs
målet i 15 måneder. Dette var noe helt unikt i norsk sammenheng
og er et klart uttrykk for at regjeringen på det tidspunkt hadde
gitt opp håpet om å få til en begrensning av lønnsglidningen på
andre måter.
Foran oppgjøret våren 1980 sto igjen lønnsglidningen sentralt
sammen med lavtlønnsspørsmålet. Regjeringen hadde høsten 1979
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nedsatt flere utvalg som skulle utrede ulike sider ved opp
gjøret. Fra LOfs side ble det reist krav om større kontroll
med inntekter som ikke ble fastlagt ved de sentrale forhand
linger.
Som en følge av dette ble det vedtatt en egen inntektslov som forbød lønnsøkninger utover de rammer som LO*s medlemmer
fikk.
Oppgjøret 1980 ble avgjort ved uravstemning etter at partene
kom fram til et anbefalt forslag. Forslaget ble vedtatt med
uhyre knapp margin, etter at meklingsmannen hadde koblet flere
tariffområder sammen i avstemningen, noe som vakte stor irrita
sjon innen noen forbund.
I avtalen ble det enighet om et lavtlønnsfond som skal sikre at bedrifter hvor gjennomsnittslønna
er 85% eller mindre skal få tilskudd fra arbeidere i alle for
bund innen LO/NAF-området pluss spesielle tillegg fra bedriftene
som har lavtlønte. For å få til dette måtte LO gå med på en
begrensning i den lokale forhandlingsretten, idet denne ble be
grenset til bare en gang om året. Dessuten ble det satt et
"tak" (øvre grense) på lønnsglidningen på 3% i gjennomsnitt.
Foran inntektsoppgjøret våren 1981 har regjeringen i forbin
delse med Nasjonalbudsjettet 1981 gitt beskjed om at den ikke
kommer til å delta aktivt ved kommende oppgjør. Det skyldes
at det i skattepolitikken er lagt opp til en betydelig nedtrap
ping av progresjonen i den direkte beskatning for på den måten
å begrense de lønnskrav som det er nødvendig å stille for å få
en gitt vekst i disponible inntekter. "Med de til dels store
justeringer av skattereglene som er bygd inn i budsjettoppleg
get, kan partene ikke regne med noen ytterligere bidrag fra
statens side i forbindelse med inntektsoppgjøret til våren, og
det er ikke innebygd noen reserver i det økonomiske opplegget
med dette formål."22 Det er her viktig å legge merke til at
hensynet til den statlige budsjettbalanse nå blir brukt som
argument for ikke å delta mer aktivt i inntektsoppgjøret. Dette
illustrerer nok et eksempel i en nyorientering i statens poli
tikk. Det synes nå viktig for staten å begrense utgiftsøknin
gen sterkere enn før og hensynet til muligheten for å liberali
sere kredittmarkedet tilsier en strammere finanspolitikk for
ikke å måtte legge for stort beslag på kredittmidler.
Som en oppsummering er det derfor viktig å peke på at inntekts
politikken i Norge siden 1978 sammen med en orientering i ret
ning av en mer ny-liberal økonomisk politikk, tyder på en mindre
aktiv inntektspolitikk i 80-årene enn i 70-årene. Det er imid
lertid tegn som tyder på at det i større grad enn før vil bli
lagt vekt på tiltak mot lønnsglidning først og fremst ved å
begrense de lokale fagforeningers forhandlings- og streikerett.
Denne form for inntektspolitikk vil altså være mer "mikroorientert" enn inntektspolitikken slik den hittil har vært ført.

197

HVORFOR INNTEKTSPOLITIKK?
Vi skal i dette kapitlet trekke fram noen momenter som kan for
klare hvorfor vi i Norge har fått en så omfattende statlig inn
blanding i inntektsdanneIsen. Vi pretenderer ikke å være i
stand til å skille mellom nødvendige eller tilstrekkelige be
tingelser for inntektspolitikk. Til det ville vi trenge en
bredere anlagt analyse av inntektspolitikken i mange land.23
Vi skal i det følgende skille mellom økonomiske faktorer som
kan bidra til å forklare økt inntektspolitikk. Herunder skal
vi også trekke fram økonomiske teorier som har stått sentralt
i forbindelse med inntektspolitikken. Deretter skal vi se på
politiske og institusjonelle forhold.
ØKONOMISKE FAKTORER
Inntektspolitikken i Norge må ses i sammenheng med annen øko
nomisk politikk med sikte på å bekjempe inflasjonen, opprett
holde høy sysselsetting og hindre for store underskudd i utenriksøkonomien. En økende vekt på inntektspolitikk kan derfor
skyldes at andre økonomisk-politiske virkemidler taper i effek
tivitet overfor disse målsettingene.
Spørsmålet er hva grunnen
til dette kan være.
Norsk økonomi har i etterkrigstiden blitt stadig mer åpen.
Dette betyr flere ting. For det første innebærer det at tradi
sjonelle finanspolitiske virkemidler får mindre virkning på
sysselsetting og produksjon. For det andre blir prisutviklin
gen på verdensmarkedet stadig mer viktig for det norske prisog kostnadsnivået. Dette skyldes for det første store og øk
ende importandeler og for det andre at en stadig større del av
norsk produksjon blir eksportert og må konkurrere på verdens
markedet til priser som gjør det mulig å opprettholde syssel
setting i eksportnæringer og som kan gi en noenlunde rimelig
balanse i utenriksøkonomien. Innenlandsk etterspørselsnivå be
tyr derfor stadig mindre for det innenlandske prisnivået. Inn
tektspolitikken som påvirker de konkurranseutsatte næringers
konkurranseevne, og valutakurspolitikken blir viktigere virke
midler i stabiliseringspolitikken. Så lenge Bretton-Woodssystemet varte var mulighetene for å bruke valutapolitikken
begrenset, og da dette systemet brøt sammen ble Norge med i
"slagen" og også der var mulighetene for å føre en valutapoli
tikk begrenset.
Inntektspolitikken må også ses på som en politikk som direkte
virker inn på den funksjonelle inntektsfordelingen (fordelingen
mellom kapital og lønnsarbeid). Politikken griper derfor di
rekte inn i forhold som påvirker industriens akkumulasjonsevne.
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Det er i denne sammenheng at vi skal forstå framveksten av øko
nomiske modeller som spesielt er laget for å brukes i forbind
else med utformingen av inntektspolitikken. Mest eksplisitt
er dette uttrykt ved den modellen som ble lansert av Aukrustutvalget i 1966, og som i økonomiske fagkretser seinere har
fått betegnelsen den skandinaviske inflasjonsmodellen. Denne
modellen er tilpasset for det første de institusjonelle former
som inntektsoppgjørene foregår innenfor. Et hovedpoeng i mo
dellen er at man for en viss periode kan betrakte nominelle
lønninger som i noen grad uavhengig av markedsforhold, dvs i at
man verken tror på noen rigid form for "jernhard lønnslov" som
hos klassikerne, eller en Phillips-kurve tankegang som sier at
det til en bestemt arbeidsløshetsprosent svarer en bestemt lønn.
Innenfor Phi11ips-kurvetankegangen kan en vel si at inntekts
politikkens oppgave er å føre til at Phillips-kurven skifter
innover mot origo, dvs. at det skal være mulig å oppnå lavere
inflasjon med samme arbeidsløshet.
Som en positiv teori om inflasjon sier den skandinaviske mo
dellen at lønningene vil tendere til å justere seg i forhold
til en "hovedkurs" som er bestemt av den gitte prisutvikling
på verdensmarkedet (forutsatt faste valutakurser) og produkti
vitetsveksten i de konkurranseutsatte næringene, mens prisene
på produkter fra skjermede sektorer bestemmes av kostnader pr.
produsert enhet. Via den solidariske lønnspolitikken forutset
tes lønnsøkningen i de skjermede sektorer å bli lik den i de
konkurranseutsatte sektorer som anses for å være lønnsledende.
På lang sikt er derfor inflasjonen helt ut bestemt av utenfor
liggende faktorer i norsk økonomi (verdensmarkedet).
Som normativ teori har disse modellene preget den teoretiske
ramme rundt inntektsoppgjørene i Norge fra midten av 60-tallet.
Det normative innholdet ligger i at modellen gir grunnlag for
å anbefale hvordan lønnsutviklingen bør være for at "hoved-^
kursen" - fra den positive siden av modellen - skal følges, og
dermed opprettholde en bestemt funksjonell inntektsfordeling.
I forbindelse med inntektsoppgjørene omfattet dette også jord
bruket. Prisene på jordbruksprodukter er uavhengige variable
i modellen. Ettersom jordbruksvarer er av betydning for ar
beidernes forbruk vil jordbrukspriser og subsidier bety en del
for konsumprisindeksen og dermed reallønnsutviklinge. I noen
grad kan en derfor si at partene i oppgjøret var representert
med hvert sitt sett med eksogene variable som ble fastlagt gjen
nom forhandlinger.
POLITISKE OG INSTITUSJONELLE BETINGELSER
Den norske arbeiderklassen har historisk sett vært dominert av
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reformismen og siden midten på 30-tallet har den reformistiske
ideologien også stått sentralt hva angår utformingen av den øko
nomiske politikken i og med regjeringsskiftet i 1936. Denne re
formistiske tradisjon har som et vesenskjennetegn en bestemt
oppfatning av statens rolle og muligheter som redskap for reali
seringen av arbeiderklassens innomkapitalistiske interesser.
Denne ideologiske bakgrunn er viktig for å forstå hvorfor norsk
økonomi har vært så preget av statlige inngrep i etterkrigstida
selv om det langt fra er den eneste forklaringsfaktor. På tross
av denne allmenne statsfiksering som LO og DNA har stått for og
fortsatt står for, har LO (og for så vidt også NAF) i hovedsak
vært negativt innstilt overfor statlig innblanding i inntekts
oppgjørene særlig når den tok direkte former. Imidlertid rep
resenterer siste halvpart av 70-årene et unntak, noe vi skal
komme tilbake til.
L0's negative holdning til direkte intervensjon i lønnsdannelsen
henger sammen med to forhold. For det første er det i den re
formistiske del av arbeiderbevegelsen trukket et skarpt skille
mellom den faglige og den økonomiske delen av bevegelsen på det
organisatoriske området til tross for kollektivt medlemskap og
sentrale LO-folks deltaking i ledende organer i DNA. Dette
skillet har sine røtter tilbake til tjueåra da kampen mellom
ulike retninger i arbeiderklassen om forholdet parti/fagbeveg
else raste først og fremst mellom folk i DNA og NKP, altså på
bakgrunn av splittelsen i 1923. Den andre grunnen til den ne
gative holdningen er at de lavere og midlere tillitsmenn innen
LO er knyttet til bestemte funksjoner hvor bl.a. lokale lønns
forhandlinger inngår som et sentralt element. Det er nettopp
fra disse gruppene at motstanden mot økt statlig deltaking i
lønnsdannelsen og sentraliseringen innen LO selv blir reist,
noe som klart kom til syne ved LOfs behandling av Skånlandutvalgets innstilling.
Imidlertid har det vist seg ved de
siste åras oppgjør at hvem som sitter med regjeringsmakten blir
vurdert i forbindelse med valg av oppgjørsform. Vi kan kanskje
trekke den konklusjon at hvem som sitter med regjeringa spiller
en viss rolle for hvilke former for statlig medvirkning som LO
I denne forbindelse kan vi som tidligere nevnt,
kan akseptere.
se opprettelsen av Det tekniske beregningsutvalg i 1967 som et
forsøk på fra en borgerlig regjering, å kompensere for den mang
lende politiske fortroligheten mellom LO og regjering ved å
skyte inn et ekspertutvalg som mellomledd. Men spørsmålet om
regjeringsmakten har ikke bare betydning for LO.Vs holdning til
formen for inntektspolitikk, men også for DNAfs holdning. Den
lange perioden med regjeringsmakt påvirket nødvendigvis også
holdninger og ideologi i DNA ikke minst fordi partiet ble sta
dig mer preget av personer med bakgrunn i offentlig byråkrati
som fikk stor betydning for utformingen av partiets politikk.
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Det sies ofte at DNA har vært det statsbærende parti i Norge i
etterkrigstida, men vi tror det er vel så riktig å si at par
tiet har vært statsbåret. Med dette siktes det ikke til noen
vulgær-materialistisk oppkjøpsteori av typen f,partiet er kjøpt
opp av staten pga. partistøtten'1, men snarere den betydning
statstilknytningen får for partiets struktur, ideologi og le
delse. At denne byråkrati-dominansen i DNA kan ta overhånd og
dermed representere en fare for det økonomisk-politiske sam
arbeid med LO er åpenbart særlig når byråkratiskiktet fremmer
forslag som går på tvers av tillitsmannsapparatets umiddelbare
interesser slik Skånland, som er medlem i DNA, har gjort i
seinere tid.
Byråkratiskiktet i DNA har hatt en annen avgjørende innflytelse
på ideologien i LO og DNA gjennom fastleggingen av den teore
tisk økonomiske rammen som den statlige politikken er under
lagt og dermed innenfor hvilke rammer LO kan drive sin tradi
sjonelle virksomhet. Konsensus om disse sammenhengene strekker
seg langt utover DNA og LO idet de fleste partiene godtar denne
rammen inklusive også NAF. Denne grunnleggende enighet mellom
partene om hvilke rammer som inntektspolitikken skal føres in
nenfor er selvsagt en grunnleggende betingelse for inntekts
politikken, og denne konsensus er altså institusjonalisert i
Det tekniske beregningsutvalg og videre i Kontaktutvalget.
Dette bringer oss over til de insitusjonelle vilkår for inn
tektspolitikken.
Så lenge inntektspolitikken i form av direkte statlig interven
sjon skjer i form av tvungen lønnsnemnd, forutsettes det ikke
andre institusjoner enn selve lønnsnemnda. Men for at lønnsnemndas kjennelse skal bli akseptert, kreves det selvsagt enten
at partene aksepterer lønnsnemndinstitusjonen, eller at de fryk
ter de repressive tiltak staten kan sette iverk på bakgrunn av
en kjennelse i lønnsnemnda hvis de forsøker å trosse loven. I
og med eksistensen av Hovedavtalen og Arbeidstvistloven er
disse forutsetningene i stor grad oppfylt.
Når inntektspolitikken skal drives i form av korporative hel
hetsløsninger, blir det nødvendig med korporative organ som
kan formidle og forene partenes krav.
Slike organ kan også ha
stor betydning så lenge inntektspolitikken drives på en indi
rekte måte og hvor f.eks. regjeringen gjennom f.eks. Kontakt
utvalget kan gi partene opplysninger om hvordan staten kan
tenkes å bidra til oppgjørene, men slike organ er ikke nødven
dige, noe inntektspolitikken på 50-tallet viser. Ved de kor
porative helhetsløsningene blir imidlertid slike organ nødven
dige. Korporative organ kan være av to typer: den fascistiske
som innebærer at arbeiderklassens organer knuses og klassen
blir dermed underlagt de statlig initierte korporasjoner, og
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den ny-korporative typen hvor organene eksisterer på siden av
de opprinnelige organer og parlamentet, dvs. den "korporative
pluralisme" for å bruke Stein Rokkans begrep. Disse ny-korporative organene har en dobbel funksjon. På den ene siden er
de organer for -/interesserepresentasjon^ dvs. hvor partene vin
ner innflytelse gjennom å begrense bruken av egne virkemidler.
På den andre siden er de integrerende organer hvor partenes
opprinnelige organer kan få andre funksjoner enn de opprinnelig
hadde fordi de tradisjonelle virkemidlene delvis er gått tapt.
LO kan f.eks. omdannes til et masseintegrativt apparat hvis
hovedfunksjon blir å sørge for at den lønnsøkning som det er
blitt enighet om sentralt ikke undergraves ved lokale forhand
linger om lønnsglidning etc. Et slikt krav har blitt stilt til
LO bl.a. fra NAF. For LOfs vedkommende har vekten alltid blitt
lagt på de muligheter for interesserepresentasjon som de korpo
rative organene har medført, mens det fra statens side har vært
lagt vekt på de økte muligheter for å få legitimert og godkjent
statlige tiltak som slike organ foreslår. I denne sammenheng
kan vi peke tilbake på det vi sa om de mislykkede ensidige stat
lige forsøkene på økt samordning som Paulsson-utvalget og St.meld. om inntektspolitikk fra 1968 representerte, mens Skånlandutvalget som hadde en bred sammensetning av representanter for
partene i næringslivet kom fram til enighet om institusjonelle
endringer som bare noen år i forveien var blitt avvist på sen
tralt hold innen LO og NAF.
En annen viktig institusjonell forutsetning for inntektspoli
tikk av den direkte formen, er graden av sentralisering av par
tene på arbeidsmarkedet. Fagbevegelsen i Norge er i interna
sjonal sammenheng usedvanlig enhetlig og sterkt sentralisert*
For det første er organisasjonsgraden høy særlig innen indust
rien hvor de dominerende fagforbundene finnes. Det er også tegn
til at organisasjonsgraden har økt over tid og at også sentrali
seringen innen LO har økt over tid, og flere tariffområder har
blitt slått sammen og dermed har oppgjørene fått et mer enhet
lig preg. Den sterke sentraliseringen gjelder i like høy grad
NAF som i tillegg har større kontroll med sine lokale deler av
organisasjonen enn LO.
I tillegg til disse momentene er også
Stadig flere tariffforhand
oppgjørene blitt konsentrert i tid.
linger foregår om våren. Dette øker selvsagt muligheten for
samordning og reduserer 1ønnsglidningsproblemet. På 50-tallet
skjedde det ofte at de såkalte høst-fagene fikk betydelig større
lønnstillegg enn det som ble oppnådd for vår-fagene, noe som
resulterte i krav om justeringer. Fra NAF-hold er poenget med
samordning i tid blitt understreket, og fra statens side er det
til og med ytret ønske om at tarifforhandlingene bør skje på
et tidspunkt som er tilpasset kalenderåret og statens budsjett-
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terminer for å lette samordningen.
løpig støtt på motstand innen LO.

Dette har imidlertid fore

Til slutt skal vi også peke på at en aktiv statlig inntekts
politikk fører til endrede forhold mellom staten og dens kon
trollapparat - parlamentet. Korporative helhetsløsninger og
andre mindre drastiske inntektspolitiske inngrep fører til at
statsutgiftene bindes på en måte som det i ettertiden når for
handlingene er fullført og partene er kommet til enighet, er
umulig for parlamentet å endre. I perioden med de kombinerte
inntektsoppgjørene opererte statsbudsjettet med en stor "ymsepost" som var avsatt til bruk i forbindelse med oppgjøret.
I
de fleste tilfeller ble denne posten til og med betydelig over
skredet. Denne overskridelsen var det politisk umulig for
Stortinget å nekte å godkjenne. Fra opposisjonspartiene har
dette selvsagt vært et problem fordi sentrale deler av den øko
nomiske politikken dermed er blitt avskåret fra en reell behand
ling i Stortinget.
I en viss forstand kan vi si at dette er en
parallell til den utstrakte grad av fullmaktslover som regjer
ingen har skaffet seg utover i etterkrigstiden og som reduserer
muligheten for den parlamentariske kontroll med forvaltningen.

NOEN KRITISKE MERKNADER
Som det framgår av denne artikkelen, har statlig inntektspoli
tikk i Norge hatt et betydelig omfang i hele etterkrigstida,
muligens med unntak av femtiårene. Dette indikerer at inn
tektspolitikk ikke kan ses på utelukkende som et ledd i stat
lig krisepolitikk rent generelt. Eksempelvis innebar de kom
binerte inntektsoppgjørene i store deler av syttiårene betyde
lige reallønnsøkninger for arbeiderkassen. Nå kan det selvsagt
innvendes mot dette at reallønnen ville økt enda mer hvis det
hadde vært forbundsvise oppgjør, men det er ikke poenget i vår
sammenheng. Det interessante er nemlig at når regjeringen går
over til å føre en klart formulert krisepolitikk (fra årsskiftet
1977/78) forsvinner de kombinerte inntektsoppgjørene og erstat
tes med mer repressive statlige inngrep (tvungen voldgift og
lønnsstopp). Det kan derfor være mest relevant å se på hvordan
inntektspolitikkens former henger sammen med konjunktursituasjo
nen. Det synes å være en tendens til at forbundsvise oppgjør
helst kommer i høykonjunkturår (f.eks. 1961 og 1974) mens sam
ordning er mer typisk i 1avkonjunkturår og da ofte kombinert
med arbeidstidsforkortelser (1958, 1968 og 1976).
For en kritikk av inntektspolitikken får dette to konsekvenser.
Kritikken må ikke utelukkende vurdere inntektspolitikken i for
hold til kapitalismens krisetendenser, men mer allment som en
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form for statlig økonomisk politikk som utvikler seg i noen
land, men langt fra alle, og som derfor må henge sammen med
klasseforhold og institusjonelle og økonomiske strukturfor
skjeller i ulike land. I Norge står selvsagt en kritikk av
sosialdemokratiet sentralt også i forbindelse med en kritikk
av inntektspolitikken som har vært ført, selv om inntektspoli
tikk også ble ført meget aktivt av Borten-regjeringen på slut
ten av sekstitallet. For det andre må kritikken av inntekts
politikken hvis den skal ha muligheter for å få gjennomslag i
fagbevegelsen og blant de fagorganiserte, kunne vise til at
inntektspolitikken i form av reallønnsnedslag er en dårlig måte
å trygge arbeidsplassene på i krisetider.
Kritikken av inntektspolitikk som del av den allmenne statlige
politikken har som regel tatt utgangspunkt i kritikk av korporativismen. Vi skal ikke gjenta denne delen da dette er vel
kjent for de fleste. Mange har imidlertid oppfattet denne ut
viklingen som mer eller mindre rettlinjet mot stadig mer sen
tralisering og økt integrasjon av fagbevegelsen i staten. Ut
viklingen de siste årene kan imidlertid oppfattes som en be
vegelse bort fra denne "linjen". En av grunnene til dette er
at den makro-korporativisme som de kombinerte inntektsoppgjørene
representerte, ikke lot seg gjennomføre pga. markedskreftenes
innflytelse på arbeidsmarkedet. Vi tenker her på hvordan lønns
glidningen på mange måter satte de sentrale fastsatte avtaler
til side. Det kapitalistiske arbeidsmarkedet var altså mye mer
effektivt i å sette avtaleverket til side enn venstresidas luf
tige paroler om at grunnplanet skulle gjøre dette ad politisk
vei. Som en følge av lønnsglidningen har både staten og NAF
rettet sin oppmerksomhet mot den lokale forhandlingsrett, og
LO har etter hvert kommet på defensiven også i dette spørsmålet.
Det synes derfor som om vi skal vende tilbake til gamle former
for statlig innblanding i lønnsfastsettelsen hvor "hovedfienden"
synes å ligge på mikronivå, på den enkelte arbeidsplass. Virke
midler i en slik politikk må derfor i hovedsak være straffeaksjoner mot de deler av grunnplanet som ikke lar seg kue. Alter
nativet er muligens en mikro-korporativ løsning med lokale
lønnstakerfond eller en annen variant av økonomisk demokrati.
Vi skal imidlertid her konsentrere oss om spørsmålet hvor effek
tiv inntektspolitikk er for å opprettholde arbeidsplassene i
krisetider. Det avgjørende resonnementet er som kjent at ar
beiderne ved å begrense lønnskravene dermed trygger arbeids
plassene ved at konkurranseevnen overfor utlandet bedres, dvs.
ved å øke profitten. Innvendingene mot dette resonnementet er
mange. For det første er norsk eksportindustri kapitalinten
siv, dvs. at lønnskostnadene bare spiller en mindre rolle for
de samlede kostnader. Utgifter til råvarer som ofte er impor
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tert, eller kapitalkostnader (f.eks. renteutgifter på låne
kapital) er ofte vel så viktige. Imidlertid er dette kostnader
som sjelden eller aldri tas i betraktning når industriens kon
kurranseevne beregnes. Den renteøkning vi har opplevd de siste
årene, har selvfølgelig rammet norsk industri hardt særlig på
bakgrunn av at egenkapitalandelen er så lav. Lavere renter vil
derfor være i industriens interesse. Som kjent er store deler
av eksportindustrien også vannkraftbasert. De lave kraftpri
sene i Norge i forhold til oljeprisene som konkurrenter må be
tale, har selvsagt gitt deler av norsk industri en enorm kon
kurransefordel som ikke er blitt registrert slik konkurranse
evnen vanligvis måles (dvs. som lønnskostnader pr. produsert
enhet).
For det andre er det usikkert hvor betydningsfulle kostnadene
er for prissetting og omsetning. I Danmark har mange vært opp
tatt av at dansk industri er konsentrert omkring såkalte nisje
produkter som lettere tåler høyere priser uten at etterspør
selen etter dem på verdensmarkedet blir redusert. I den grad
slik produksjon har betydning for norsk industri, er dette et
moment som reduserer betydningen av konkurranseevnen slik den
måles. En indikasjon på at konkurranseevnens betydning er
overdrevet, får vi ved å se på utviklingen i markedsandeler
siden 1977 da norsk industris konkurranseevne har bedret seg
merkbart. Hittil er det imidlertid ikke mulig å spore noen
økning i markedsandeler.24
For det tredje må en lønnstilbakeholdenhet fra arbeidernes side
for å bedre konkurranseevnen, være basert på at den økte pro
fitt som kommer ut av dette, faktisk blir investert i landet
og ikke i stedet går til kapitaleksport. Hvis det siste er
tilfellet, vil nemlig lønnstilbakeholdenhet faktisk redusere
sysselsettingen i Norge ved at norsk industri blir unndratt
den forbruksvareetterspørsel som ville ha kommet fra økte lønns
utbetalinger. I de seinere årene har norske utenlandsetableringer blitt stadig mer omfattende; og hvis finanskapitalens in
teresser får sin vilje, skal oljepengene også brukes til dette.
I så fall blir det vanskelig å forsvare den argumentasjon som
hittil har vært ført om nødvendigheten av lav lønnsvekst.
For det fjerde er kravet om bedre konkurranseevne ikke spesielt
for norske kapitalister, men lyder unisont fra alle kapitalisters struper verden over.
Så lenge markedsveksten er gitt, er
det derfor snakk om å omfordele produksjonen mellom landene på
bekostning av hverandre. På samme måte som norske skipsbyggingsarbeidere i stor grad er spilt ut mot hverandre i den nedleggingsrunde vi er vitne til i Norge i dag, blir arbeidere i
ulike land spilt ut mot hverandre når de mer eller mindre aktivt
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OVERSIKT OVER TARIFFOPPGJØR 1952-1980

År

Vekst Arbeids Statlig
medvirk
i BNP løshet
i %!)
i %
ning

1952

3,6

1,2

1953

4,0

1,4

1954

5,0

1,2

1955

2,3

1,2

1956

5,2

1.3

1957

3,1

1,4

1958 -o,i

2,2

Prissubsidier

Initiativ
til sam
ordning

Prissub
sidier

Oppgjørs
form

Avta
Lønns
Antall
TariffSosiale
Indeks streike- PrisTvungen
glid
lens
tillegg
regu
ord
stigvoldgift i %2)
ning
varig
dager.
ning3)
ninger
lering 1000
het,år
i %

Forbundsvist

Ja

4,5

2,7

1

Nei

124

9,0

Prolongasjon

Nei

0

3,3

1

Nei

41

2,1

Samordnet,
forbunds
vist

Lite

3,0

3,5

2

Halvaut.

105

4,5

108

0,8

Forbundsvist

Nei

2

Halvaut.

964

3,8

27

2,8

3

Halvaut.

60

4,3

Samordnet

Nei, men
i indexOPPgj•

0,2

4,4

4,5

4,4

0,4

3,8

7,0

3,1

Arb.tid
48 - 45

1959

4,3

2,1

1,3

3,2

48

2,3

1960

5,8

1.6

0

4,2

2

0,3

1961

6,1

1,2

6,6

2,8

2

Vedtatte: 423
tillegg
2 år

2,6

1962

3,3

1,4

81

5,2

1963

3,8

1,6

226

2,6

1964

5,0

1,4

1

5,7

1965

5,3

1,2

10

4,3

Samordnet,
forbunds^vist

Lite

3,2

2,7

Drøftelser
i Kontakt
utvalg

Samordnet

Nei

3,1

2,6

1

Nei

Prisgaranti/
subsidier

Samordnet

Ja

4,8

3,7

2

Halvaut.

3,1

3,3

forts, neste side

OVERSIKT OVER TARIFFOPPGJØR 1952-1980, FORTS.
Vekst Arbeids Statlig
medvirki BNP løshet
.
i %D
i %
ning

. .
Oppgjørsform

Lønns
Avta
Antall
TariffIndeks
Prisglid Sosiale lens
Tvungen
streiket i Hegg
regu
stigvoldgift i %2)
ning
ord
varig
dager
ning3)
lering
i %
ninger het» ar
1000

Teknisk be- Samordnet
regningsutvalg

Ja

3,0

3,6

Prisgaranti Samordnet
Subsidier
Trygder

Nei

8,1

4,0

1,3

0

6,0

2,0

1,6

Samordnet

Nei

8,7

6,9

1971

4,6

0,9

4,4

4,9

1972

5,2

1,1

Samordnet

Nei

3,8

5,8

1973

4,1

1,0

4,9

7,3

1974

5,2

0,8

Subsidier
Skatter

Forbundsvist

Nei

17,2

8,0

1966

3,8

1,0

1967

6,3

1,0

1968

2,3

1,4

1969

4,5

1970

Lønnsstopp

4,6

4,2

2

Arb.tid 2
45-42$

Halvaut.

5

3,3

5

4,4

Halvaut.

14

3,5

22

3,1

2

Helaut.

47

10,6

9

6,2

2

Halvaut.

12

7,2

11

8,6

2

Halvaut.

318

11,4

1975

4,2

1,4

8,9

4,1

12

9,2

1976

6,8

1,4

Inntektsgaranti

Kombinert

Nei

9,4

6,2

Arb.tid 1
42$-40

Nei

138

9,1

1977

3,6

1,1

Inntektsgaranti

Kombinert

Nei

2,9

6,8

1

Nei

25

9,1

1978

4,5

1,4

Samordnet

Ja

2,1

3,6

Sykelønnsord.

2

Halvaut.

63

8,1

1979

4,5

1,7

Lønnsstopp

0

1,0

7

4,8

1980

3,6

1,5

Skatter/
trygd

Samordnet

Nei

Lavtlønnsfond

2

Halvaut.
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1) Antall registrerte arbeidsløse i forhold til antall lønnstakerarsverk iflg. Nasjonalregnskapet
2) Voksne menn i industrien, regnet fra 1. kvartal til 1. kvartal neste år
3) Før 1961 er basis 1949=100, fra 1961 til 1979 er basis 1974=100, mens for 1980 er basis 1979=100

10,9

solidariserer seg med sine egne bedrifter og kapitalister som
selvsagt konkurrerer på kniven med hverandre. Denne såkalte
"beggar my neighbour"-politikken kan medføre stadig synkende
etterspørsel internasjonalt fordi,lønnsnedgangen reduserer
privat forbruk. Hvis den økte utbytting øker profittraten til
strekkelig og de økte profitter blir produktivt anvendt til investeringer i maskiner o.l. og dermed legger grunnen for økt
etterspørsel, kan imidlertid lønnsnedslag få positive virkninger for sysselsettingen.
For det femte vil oljeinntektene gjøre betalingsbalanseproblemer
til en saga blott i norsk økonomi. Dermed faller en viktig be
grunnelse for inntektspolitikken bort, nemlig hensynet til en
rimelig balanse i utenriksøkonomien. Imidlertid synes det som
om hensynet til arbeidsplassene i den konkurranseutsatte in
dustrien skal bli et selvstendig argument for en fortsatt inn
tektspolitikk, og både industrikapitalen og deler av LO synes
å være tilhengere av en fortsatt inntektspolitikk av denne
grunn.
For LOfs vedkommende har inntektspolitikken, eller rettere sagt
den solidariske lønnspolitikken stått sentralt i begrunnelsen
av sentralisering og statlig innblanding i inntektsoppgjørene.
Til tross for tjue år med solidarisk lønnspolitikk må vi si at
inntektsforskjellene bare i liten grad har blitt fjernet via
tarifftilleggene. Skattesystemet spiller en mye større rolle
i denne forbindelse. Imidlertid synes ikke DNA’s skattepoli
tikk for tiden å være innrettet på å minske inntektsforskjel
lene før skatt ytterligere, snarere tvert om. Merkelig nok
synes det å bli overlatt til partene ved oppgjøret og markedet
selv å rette på skjevheter som statens politikk skaper. Vi
tenker da spesielt på det skatteforslaget som ble presentert i
nasjonalbudsjettet for 1981. Men dette faller naturlig sammen
med den ny-liberale vending i økonomisk politikk vi har fått de
siste årene hvor markedets "velsignelser" synes å ha blitt
så store. Unntaket er imidlertid arbeidsmarkedet hvor noen li
beralisme ikke blir betraktet som "adekvat".

NOTER
1)
2)

3)
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Jfr. Suzanne de Brunhoff: "The State, Capital and Economic
Policy", Pluto Press, London 1978
Jfr. de periodiseringer av lønnsdanneIsens historie som
finnes hos Robert Boyer: "Wage Formation in historical per
spective: the French experience"’ Cambridge Journal of
Economics 1979
Jeg bygger på L. Johansen: "Offentlig Økonomikk"1 Universi
tetsforlaget, Oslo 1965.

4) Jeg bygger her på Peter Denricks artikkel "Inkomstpolitik dess bakgrund och politisk-ekonomiska effekter. "Nordisk
Tidskrift før Politisk Ekonomi, no. 4 1976.
5) Denne delen av artikkelen er også gjengitt i Nordisk Forum
nr. 28. Se for øvrig tabellen "Oversikt over tariffoppjørene
1952-1980"
6) Framstillingen bygger i hovedsak på "Norges økonomi etter
krigen", Samfunnsøkonomiske studier nr. 12, Statistisk Sen
tralbyrå, Oslo 1965.
7) Jfr. Tabell 27A i Nasjonalregnskap 1865-1960.
8) Dette og etterfølgende avsnitt bygger delvis på R. Ree og
A. Eidhammer: "Utviklinga av statlig inntektspolitikk 195277 i forhold til tariffoppgjøra LO/NAF". Hovedoppgave ved
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1978.
9) Innstilling om problemene i forbindelse med pris- og inn
tektsutviklingen i den nærmeste fremtid, Finans- og toll
departementet 1958, s. 3.
10) Jfr. Å. Cappelen: "Noen momenter til en realanalyse av
Norge", Nordisk Forum nr. 17.
11) Utredningen var skrevet av professor G. Stoltz som hadde
vært sekretær for Paulsson-utvalget i 1958.
12) Innstilling fra Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene
1966 s. 5. Statsministerens kontor. Formann i utvalget var
forskningsdirektør Aukrust i Statistisk Sentralbyrå. Igjen
deltok professor Stoltz som hadde vært med på to tidligere
utredninger om pris- og inntektsproblemer i Norge.
13) Modellen blir nærmere omtalt i kapittel 5.1 nedenfor.
14) St.meld. nr. 87 (1967-68) Om pris- og inntektspolitikken.
15) Det er interessant å legge merke til at denne nye formen
for statlig inntektspolitikk skjedde under en borgerlig
mindretallsregjering som satt fra EF-avstemningen i 1972
og ett år framover.
16) NOU 1973:36 Om prisproblemene. På "folkemunne" kalt Skånlandutvalgets innstilling, etter utvalgets formann som er
direktør i Norges Bank.
17) Denne påstanden er tautologisk ettersom periodeinndelingen
bl.a. dette forholdet.
18) Fra 1973 til 1977 stiger den veidde effektive kursen med
10 prosentpoeng i forhold til basiskurser i mai 1970.
19) Jfr. for øvrig Keynes’ påstand om at i en lukket økonomi
vil en stabil pengelønn være en nødvendig forutsetning for
at økonomien skal inneha stabilitet. "General Theory",
s. 239, Coll. Writings vol. 7.
20) En nærmere beskrivelse av krisepolitikken i Norge i denne
perioden er gitt i "Økonomisk krise og muligheter for
krisepolitikk" Nordisk Sommeruniversitet 1979.
21) Om lønnsglidningen NOU 177:26
22) Nasjonalbudsjett 1981 s. 13
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23) Dette er forsøkt gjort i Nordisk Forum nr. 28. Vi vil i
denne forbindelse nevne at svært mange land med ulik øko
nomisk og politisk historie har ført og fører inntekts
politikk. De forhold som trekkes fram her er derfor først
og fremst ment å skulle være relevante for endringer i de
former som inntektspolitikken har hatt samt omfanget av
inntektspolitikken.
24) Jfr. Økonomisk Utsyn 1980, Statistisk Sentralbyrå, Oslo 1981
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