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politikk i Norge etter krigen

INNLEDNING

Vi kan i dag se tilbake på perioden 1945-1973 som den hittil 
sterkeste vekstfasen i kapitalismens historie. Denne veksten 
er grunnlaget for dagens norske velferdsstat. På det nasjonale, 
politiske plan har denne utviklingen vært ledet av sosialdemo
kratiet, Det Norske Arbeiderpartiet.

Da partiet fikk absolutt flertall like etter krigen, la det seg 
på en samarbeidslinje i forhold til de viktigste "interesse
grupper" i samfunnet. : (Tilnærmingen til et slikt ansvarlig 
standpunkt‘skjedde gradvis allerede i mellomkrigstiden). Øko
nomi og politikk ble derved, vevet sammen til det som ofte kalles 
"Blandingsøkonomi": næringslivet forble i det vesentlige fritt 
og privat, men staten skulle kontrollere, planlegge og stimu
lere økonomien. Slik kunne den økonomiske vekstens velsignel
ser fordeles til "samfunnets" beste i tråd med visse overord
nede velferdsøkonomiske målsetninger. (Slik økonomisk politikk 
kalles ofte "keynesianisme").

Det ble således en grunnleggende oppgave for sosialdemokratiet 
å stimulere den økonomiske veksten, altså å støtte utbyggingen 
"av et norsk næringsliv som var på høyde med utviklingstenden
sene i den stadig mer internasjonaliserte vestlige økonomien. 
Dette skulle gi det økonomiske grunnlaget både for lønnsøkninger 
og utbygging av velferdsstatlige tiltak (rettferdig utdannelses
system, helse- og sosialpolitiske tiltak, osv.). Slik kunne 
den sosialdemokratiske regjeringen, godt støttet av en voksen
de administrasjon, innfri sentrale interesser hos de to parter
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som preger den kapitalistiske produksjonsmåte: kapitalist- 
klassen fikk sin makt befestet gjennom styrkningen og utbyg
gingen av det private næringslivet og arbeiderklassen var re
lativt tilfreds med reallønnsutviklingen og utbyggingen av so
siale velferdstiltak. I denne forstand kan man si at norsk 
etterkrigsutvikling preges av et "klassekompromiss". Dukker 
man ned i de historiske detaljer, så hersket det selvsagt sta
dig uenighet (mellom kapitalfraksjoner, mellom ledelse og grunn
plan innen sosialdemokratiet, osv.), men ser man stort på de 
første 30 årene etter krigen, så er det likevel legitimitet og 
stabilitet som preger den sosialdemokratiske forvaltning av den 
kapitalistiske utviklingen.

I sosialdemokratiets selvforståelse blir den økonomiske poli
tikken ansett som en avgjørende faktor i etterkrigstidens be
vegelse mot en vagt definert "demokratisk sosialisme". Da 
DNAs store lederskikkelse i etterkrigstiden, Einar Gerhardsen, 
i 1964 kritiserte tidens påstander om at det ikke lenger fantes 
distinkte politiske skillelinjer i den moderne velferdsstaten, 
så ble nettopp den økonomiske politikken ansett som utslags
givende: "Men vi vet også at skillelinjene er klare nok i mange 
andre viktige spørsmål. Jeg tenker på skillelinjene mellom de 
borgerlige partiene på den ene siden og Arbeiderpartiet på den 
andre. Det gjelder bl.a. den samfunnsmessige planleggingen, 
reguleringspolitikken, den alminnelige økonomiske politikk og 
statens industripolitikk. Dette er stridsspørsmål i norsk 
politikk" . Da det imidlertid viste seg at den borgelige re
gjeringen som kom til makten høsten 1965 førte den samme poli
tikken videre, måtte DNAs nye leder, Trygve Bratteli, fastslå 
at "planøkonomiens gamle motstandere, samlet i regjeringskoa
lisjonen, bygger videre på de utbygde fundamenter for velferds
samfunnet. Vi må av dette kunne slutte at denne politikken 
har fått sin definitive seier".

Men i hele etterkrigsepoken har næringslivet vært privat. Med 
andre ord: de grunnleggende produksjons- og eiendomsforhold 
har forblitt kapitalistiske. Videre har den norske økonomien 
i tiltakende grad blitt vevet inn i det internasjonale kapital- 
kretsløp. Det er åpenbart at det er slike forhold, og ikke den 
sosialdemokratiske økonomiske politikken som i første hånd har 
æren for veksten. (Sterk økonomisk vekst og velferdsstatlig 
ekspansjon har vært tendensen i alle vestlige land, uavhengig 
av sterke sosialdemokratiske tradisjoner). Men sosialdemokra
tiet har tilrettelagt rammene for veksten og har høstet fruk
tene av den. Hensikten med denne artikkelen er å se nærmere 
på dette intime forholdet mellom sosialdemokrati og kapital
akkumulasjon i Norge etter krigen.
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Midt på 70-tallet var det slutt på den ekspansive vekstfasen 
innen den kapitalistiske økonomien: etter den hittil mest al
vorlige krise etter krigen (1974-5) er verdensøkonomien preget 
av en stagnerende grunntone. Dette har skapt alvorlige prob
lemer for den sosialdemokratiske økonomiske politikken. Enkelt 
formulert er problemenes kjerne at når veksten blir svakere som 
følge av internasjonal konjunkturnedgang, så blir det adskillig 
vanskeligere å innfri kravene fra begge parter i klassekompro- 
misset. I 1977 foretar sosialdemokratiet således en markant 
revisjon av hele den økonomiske politikken. Den nye innstram- 
ningspolitikken er mer ensidig orientert mot å innfri kravene 
fra det kapitalistiske økonomiske systemet enn tidligere (det 
er så å si ikke lenger frukter å høste). Argumentasjonen går 
fortsatt ut på at bare fornyet vekst kan danne grunnlaget for 
lønnsøkninger og reformer. Men det blir tydeligere at sosial
demokratiet har gjort seg avhengig av et økonomisk system - 
det kapitalistiske - som følger sine egne lovmessigheter: i en 
lavkonjunkturfase slår det ikke uten videre over i fornyet 
vekst, til tross for drastiske økonomisk-politiske tiltak (så 
som lønns- og prisstopp). Riktignok hadde sosialdemokratiet 
på 70-tallet (etter 60-tallets boom) et omfattende ideologisk 
reservoar å øse av og grunnplanet i arbeiderbevegelsen sluttet 
ansvarsbevisst opp om lønnsstoppen (1978-9). Men dersom denne 
"ansvarlighet” overfor et kriserammet kapitalistisk system 
tøyes særlig mye lenger, så blir det etter hvert vanskeligere 
å unngå spørsmålet om hvorfor samfunnsutviklingen skal være 
avhengig av det "private næringslivets" ukontrollerbare stag- 
nasjonstendenser. I denne artikkelen er vi interessert i å 
analysere hvordan sosialdemokratiet gjennom sin økonomiske po
litikk i etterkrigstiden entydig har knyttet norsk samfunnsut
vikling stadig tettere til den labile dynamikken i den kapita
listiske økonomien.

Denne prosessen starter opp allerede i mellomkrigstiden. Den 
har sin parallell i utviklingen av keynesianismen på den øko
nomiske teoriens område. De keynesianske teoriene om økono
misk politikk er sterkt preget av erfaringer med den økonomiske 
politikken i mellomkrigstiden, og derfor starter denne artik
kelen med en kort presentasjon av keynesianismen sett i forhold 
til dens europeiske historiske sammenheng. Det er her vesent
lig å få fram at keynesianismen ikke ganske enkelt var en ny 
"ide" om hvordan man fører økonomisk politikk, men at den hadde 
sammenheng med klassebevegelsens dynamikk under kapitalismen. 
Dette vil også nærmere kunne belyse det som for mange er et pa
radoks, nemlig at en politisk organisasjon utgått fra arbeider
klassen kan bli stående som forvalter av en kapitalistisk ut
vikling.
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Eji prinsipiell bemerkning til slutt: en isolert analyse av øko
nomisk politikk står i fare for å falle mellom to stoler, for 
den forutsetter ikke bare en oversikt over den økonomiske ut
viklingen, men også en utførlig oversikt over klasseforholdenes 
utvikling og en forståelse av det politiske og statlige felt 
som helhet. Herværende artikkel er blitt forholdsvis summarisk 
på begge punkter, og har derfor sikkert ikke helt unngått nevnte 
fare. Den løse rammen som er lagt over stoffet ("blandings
økonomien" som et "klassekompromiss", osv.) burde presiseres 
både i forhold til en nærmere analyse av statsapparatet og en 
mer detaljert analyse av fraksjoner innen borgerskapet/kapita- 
listklassen, av interesse- og kvalifikasjonsforskjeller innen 
arbeiderklassen og av utviklingstendenser blant funksjonærsjikt 
og "nye mellomlag". At det imidlertid foreløpig finnes få ana
lyser på dette felt er en av flere grunner til at denne artik
kelen ofte er konsentrert om mer beskrivende framstillinger av 
utviklingen i den økonomiske politikken. På mange felter gir 
den derfor ikke mer enn et oppsummerende utgangspunkt for senere 
og grundigere analyser, som norsk venstreside nok bør legge vekt 
på å beskjeftige seg med.

SOSIALDEMOKRATI OG KEYNESIANISME I MELLOMKRIGSTIDEN

I forbindelse med den økonomiske politikken i mellomkrigstiden 
møter man ofte den påstand at de borgerlige regjeringene førte 
en politikk ut fra feilaktige ideer: de mente at staten måtte 
stramme inn og spare i krisetider. Keynes derimot påpekte at 
staten måtte føre motkonjunkturpolitikk: øke statsutgiftene og 
underskuddsbudsjettere når det var nedgangstider. Men en slik 
generalisering løsriver politikken fra klasseforholdene: over
for en sterk arbeiderklasse (som i Norge 1918-20) var selv bor
gerlige regjeringer nødt til å budsjettere relativt ekspansivt. 
Tilsvarende kan man si at den stramme politikken på 20-tallet 
representerte en konfrontasjonslinje overfor arbeiderklassen 
og de tallrike norske småbøndene. I løpet av nedgangskonjunk
turen ble arbeiderklassen presset på defensiven (jfr. de skjer
pede arbeidstvistlovene, tukthuslovene, osv.)4, og dette var 
på sin side medvirkende til å lede dens organisasjoner over i 
mer sosialdemokratiske holdninger.

Denborgerlige kompromiss lø she ten ga seg utslag i at man egent
lig ikke så det som nødvendig å føre noen særlig aktiv økono
misk politikk. Dette tilsvarte den liberalistiske ideologien 
om at det økonomiske systemet best kunne justere seg selv. I 
forhold til det internasjonale økonomiske systemet var mye av 
politikken preget av forsøket på å gjeninnsette gullstandarden 
som verdensmarkedets automatiske kontrollmekanisme. (Den norske 
s.k. "pari"-politikken hadde forbindelse med dette.)
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Det var ikke bare arbeiderklassens organisasjoner som søkte å 
finne alternativer til en slik politikk. I flere land framsto 
yngre sosialøkonomer med anbefalinger om en alternativ, mer 
ekspansiv økonomisk politikk. Dette gjaldt ikke bare Keynes 
i England, men også f.eks. Kalecki i Polen, "Stockholm-skolen" 
i Sverige og Frisch i Norge. At disse retningene senere ble 
samlet under Keynes’ navn er for så vidt relativt tilfeldig, 
men Keynes var kanskje den som ivrigst framholdt at en ny øko
nomisk politikk var helt nødvendig for å redde det kapitalis
tiske systemet.

Keynes’ økonomisk-politiske forslag preges av en politisk inn
sikt i at de samfunnsmessige styrkeforholdene mellom klassene 
var radikalt endret etter 1. verdenskrig og den russiske revo
lusjon. Arbeiderklassen hadde over hele Europa markert seg som 
en selvstendig maktfaktor. Feilen ved 20-åras økonomiske poli
tikk var således at den ble ført som om arbeiderklassen ikke 
var noen maktfaktor. Innenfor den dominerende nyklassiske øko
nomiske teori ble arbeidsmarkedet vurdert som ethvert annet 
marked: hvis ikke arbeideren vil senke sine lønnskrav når etter
spørselen etter arbeid synker, så skal han heller ikke få solgt 
sin arbeidskraft, han blir "frivillig arbeidsløs". Hvis noen 
betaler ham høyere lønn, så ødelegges den økonomiske likevekten. 
Men Keynes påpekte at likevekt med ufrivillig arbeidsløshet var 
fullt mulig. Den prinsipielle konklusjon var at man måtte for
kaste laissez-faire-ideologiens tanke om kapitalismen som et 
selv-stabiliserende system. Hvis staten grep inn med ytter
ligere etterspørsel, så kunne det økonomiske systemet stabili
seres med full sysselsetting. Dermed hadde Keynes tatt avstand 
fra den type økonomisk politikk som strebet etter å gjenskape 
et stabilt, gjennomsiktig økonomisk system, uberørt av statlige 
inngrep.

Ikke minst den norske pari-politikken på 20-tallet var preget 
av den uforsonligheten Keynes kritiserte. I en situasjon som 
allerede var preget av stagnasjon og meget høy arbeidsløshet 
søkte nasjonalbanken (Norges Bank - som på den tiden hadde mye 
større innflytelse over den økonomiske politikken enn etter 
krigen) å drive en restriktiv pengemengde-politikk for å få 
kronen tilbake til pari i forhold til det engelske pundet (hvil
ket igjen ville sikre binding til gullstandarden). Politikken 
skulle ifølge intensjonene sikre stabilitet "på lang sikt", men 
oppnådde bare å skape ustabilitet på kort sikt: den førte til 
sterke valutakurs-fluktuasjoner og synkende prisnivå (deflasjon). 
Dette la en markant demper på investeringslysten, førte til 
reallønns økning for arbeiderklassen og gjeldsøkning for store 
befolkningsgrupper på landsbygda.5 Trass i sterke politiske 
maktdemonstrasjoner mot arbeiderklassen, var det aldri- politisk
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mulig å tvinge lønningene nedover i takt med deflasjonen. 20- 
åra var preget av streikebølger.

Liknende økonomisk-politiske erfaringer gjorde man i mange vest
lige land. Keynes' moral var at det var bedre å føre en eks
pansiv, arbeidsløshetsbekjempende økonomisk politikk enn å føre 
en åpen konfrontasjonspolitikk overfor arbeiderne. Dette må 
forstås som et krav om en mer "organisert" kapitalisme.6 Et 
sentralt poeng hos Keynes er at det kapitalistiske system bare 
kan overleve dersom systemets mer spekulasjonspregede aktivi
teter - så som valuta og aksjespekulasjon - kontrolleres.
Slike fenomener er på alle måter en belastning for systemet. 
Keynes’ slagord var at rentenisten måtte lide "nådedøden". 
Rentefoten måtte istedet manipuleres av staten og således bli 
et middel i den økonomiske politikken. Keynes aksepterer at 
økonomien beveger seg i konjunkturbølger, men hevder at staten 
via økonomisk politikk kan skape en "permanent kvasiboom" slik 
at topp og bunn skjæres av bølgebevegelsene, Budsjettbalansen 
utliknes da ikke på kort sikt (slik de tradisjonelle teoriene 
om økonomisk politikk krevde), men på lang sikt: altså i løpet 
av en konjunkturbølge. Staten bør føre en ekspansiv politikk 
(underskuddsbudsjettere) like før og under lavkonjunkturen og 
skifte til restriktiv politikk idet oppgangen tar til. Bud
sjettoverskuddet som legges opp i den restriktive fasen kan så 
være en ressurs i neste fases ekspansive politikk. Dermed kan 
det skapes et lett inflatorisk klima med full sysselsetting, 
hvilket ifølge Keynes var langt å foretrekke framfor deflasjon 
og arbeidsløshet. Konsekvensen hos Keynes er en visjon om en 
"organisert kapitalisme": en økonomi der alle motiver til å 
holde penger i spekulative øyemed (likviditetspreferanse) er 
eliminert. Keynes hevdet sågar at heller ikke investeringene 
kunne overlates til det private initiativ: han krevde således 
en "vidtgående sosialisering av investeringene".7

Det er klare paralleller mellom dette syn og de alternativer 
arbeiderbevegelsen kom fram til etter sin reformistiske drei
ning. Vi skal ikke her gå nærmere inn på årsakene til denne 
dreining, men bare fastslå at mange nok oppfattet det som en 
befrielse at bevegelsen la den revolusjonære kompromissløshet 
på hylla for istedet å gi seg i kast med å utarbeide konstruk
tive og realistiske alternativer til den halvhjertede borger
lige krisepolitikken. Akkurat som keynesianerne tok man ut
gangspunkt i den høye arbeidsløsheten og finanskapitalens domi
nans. Det var særlig Arbeiderblad-journalisten Ole Colbjørnsen 
(akademiker med praktiske erfaringer fra russisk planøkonomi) 
som preget de nye kriseprogrammene på 30-tallet.8 Han preget 
slagordet "Arbeid til alle" og påpekte polemisk at med de key- 
nesianske teoriene så begynte til og med representanter for den
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borgerlige sosialøkonomien å innse at det ikke ville være noe 
tap, men tvert om en stor vinning for nasjonaløkonomien om hele 
arbeidsstyrken ble satt i arbeid. I kontrast til den borger
lige tiltaksløsheten gikk DNA inn for statsovertakelse av eksi
sterende industri, og særlig for en storstilet statlig fabrikk- 
reising (altså en "vidtgående sosialisering av investeringene") 
for å sette folket i arbeid. Videre gikk forslagene inn for en 
statsovertakelse av bank- og kredittvesenet. Dette ville sette 
en stopper for spekulant-uvesenet ("rentenistens nådedød") og 
samtidig gi staten et inntak til kontroll med den industrielle 
kapital. Med referanse til Lenin brukte Colbjørnsen her begrepet 
om statskapitalisme.9 Ifølge hans analyse fører utviklingen av 
en selvstendig finanskapital til at kapitalismen mer og mer 
blir "organisert": økende kapitalkonsentrasjon krever stadig 
større investeringer og etter hvert får de store bankene kon
troll over de fleste deler av næringslivet. En sosialistisk 
planøkonomisk strategi kan derfor begynne med å kontrollere 
finanskapitalen: dermed har man allerede et første grep om hele 
den industrielle kapital.

Keynes og sosialdemokratiet møtes derfor i tanken om en plan
lagt kapitalisme.10 For sosialdemokratiet var dette imidler
tid et "minimums pro gr am": statskapitalismen var et nødvendig 
overgangsledd på veien mot en sosialistisk planøkonomi. Der
med kunne sosialdemokratene opprettholde sine revolusjonære 
formålsparagrafer, samtidig som det var mulig å legitimere re
former som i første omgang ikke rokket ved de kapitalistiske 
produksjonsforhold. Arbeidet innenfor parlamentet ble nå til
lagt økende betydning: statskapitalismen kunne iverksettes via 
parlamentsflertall.

Keynes’ perspektiv var derimot forsvaret for det kapitalistiske 
system: en planlagt kapitalisme var for ham et maksimumsprog- 
ram: den tradisjonelle liberalistiske økonomiske politikken 
hadde spilt fallitt, og det var nødvendig å finne en ny strate
gi som var mer i tråd med styrkeforholdet mellom klassene.
Innen keynesianismen er det sentralt at arbeiderklassen aner
kjennes som en selvstendig kraft innen kapitalismen. "Kapi
talen blir marxistisk" er A. Negris aforistiske uttrykk for 
dette forhold: "Ånden i teorien om den effektive etterspørsel 
er klassekampen nyttiggjort for kapitalens utvikling".11 Dette 
preger altså selve hovedbegrepet innenfor Keynes’ "General 
Theory": den "effektive etterspørsel". Keynes poengterer at 
lønn ikke bare er en kostnad, den er også grunnlaget for de 
brede massers konsumetterspørsel under kapitalismen. Den stat
lige planleggingen må ta arbeiderklassens krav om en rimeligere 
inntektsfordeling (nok et av sosialdemokratenes hovedkrav i 30- 
åra) på alvor. En utjevning vil ifølge Keynes ha gunstige virk-
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ninger for hele det industrielle systemet: ringvirkningene av 
konsum-etterspørselen vil forplante seg til alle sektorer (det 
er dette som på fagspråket heter multiplikator-virkninger.

I de land der de politiske forholdene lå til rette for det, kom 
de sosialdemokratiske massepartiene allerede i mellomkrigstiden 
med i samlingsregjeringer. En viktig konsekvens av dette var 
at det parlamentariske arbeid ble helt dominerende. Dermed 
økte avstanden mellom partieliten og grunnplanet. Integra
sjonen av de ansvarlige massepartiene er så å si den politiske 
parallell til det økonomiske prinsipp om effektiv etterspørsel. 
En ansvarlig opposisjon i parlamentet styrker det politiske sy
stemets legitimitet og binder opposisjonelle partier ytterli
gere til reformer som lar seg gjennomføre innenfor det rådende 
politiske og økonomiske system.12

Det blir her viktig å fastholde at staten under kapitalismen 
først og fremst må bestemmes som et "komplekst krystallisasjons- 
og organisasjonspunkt for klasseforhold".13 Det norske borger
skapet har alltid vært svakt og splittet mellom stridende frak
sjoner. Fram til mellomkrigstiden hadde det norske Stortinget 
vært preget av skillelinjer knyttet til motsetningen mellom by- 
og land-distrikter. Byene var sentre for den voksende kapita
lismen, og land-distriktene søkte å verge seg mot presset fra 
denne. (Landbruket var hovedsakelig ikke-kapitalistisk). Dette 
er mye av bakgrunnen for oppsplittingen i 4 borgerlige partier. 
På 20- og 30-tallet bryter kapitalismens klassemotsetninger 
inn i Stortinget: mot DNA samles nå Høyre, Venstre, Bondepar
tiet og Kristelig Folkeparti til en relativt svak og oppsplittet 
borgerlig blokk.14 Så tidlig som i 1927 brøt Bondepartiet - 
som et uttrykk for bøndenes misnøye med pari-politikken - ut 
og støttet DNAs første, korte regjeringsdannelse (regjeringen 
Hornsrud i 1927).

Fra 1935 sitter denne alliansen igjen med regjeringsmakten, og 
dette ikke minst takket være den valgsuksess som DNAs program 
om "Hele folket i arbeid" hadde gitt. Dette ga sterk oppslut
ning fra brede sjikt av småbønder på landsbygda. Karakteren 
av et bredt klassekompromiss er her framtredende. Forholdene 
i næringslivet blir også adskillig roligere på slutten av 30- 
tallet: allerede i 1935 knesettes Hovedavtalen mellom LO og NAF. 
Klassekampen kommer i større grad i hendene på staten og orga
nisasjonene. I neste del skal vi se hvordan dette klassekom- 
promisset føres videre i etterkrigstiden, samtidig som bønde
nes og fiskernes forhold til det blir adskillig mer anstrengt. 
Statens betydning som et organ for stadig takling av dette klas- 
sekompromisset er avgjørende for å forstå sosialdemokratiets
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økonomiske politikk i etterkrigstidens Norge, altså for å for
stå utviklingen av den norske velferdsstaten og karakteren av 
de reformene som preger denne.

Keynesianismen er nettopp blitt beskrevet som et klassekompro- 
miss: ,fMed den fulle sysselsetting er arbeiderklassens interes
ser endelig blitt opptatt i det statlige økonomiske system, og 
der sammenfiltret med kapitalens interesse i størst mulig verdi
økning”. 15 Det spørs sågar om ikke dette kan settes i sammen
heng med det paradoks Marx beskrev i forbindelse med arbeider
klassens framkjempelse av normalarbeidsdagen i England på mid
ten av 1800-tallet: kravet om kortere arbeidstid stimulerte 
kapitalistenes interesse av å utnytte det tekniske framskrittet 
til å erstatte arbeidskraft med maskiner, noe som viste seg å 
føre til øket profittrate. Fram til i dag kan dette nesten 
synes å være arbeiderklassens "skjebne": alltid når den for
svarer sine interesser kan den bli en stimulus for ytterligere 
befordring av kapitalens levedyktighet.16

Keynesianismens betydning ligger således hovedsakelig i dens 
karakter av "politisk intuisjon". Som økonomisk teori har den 
adskillige svakheter. Hovedsvakheten er nok den ensidige vek
ten på konsekvenser av etterspørselsstimulering: for Keynes var 
det likegyldig 'hva som ble etterspurt. Dermed blir det vanske
lig å ta industri strukturerts betydning for den økonomiske vek
sten med i betraktningen. Poenget illustreres godt dersom man 
ser på utviklingen i Norge på slutten av 30-tallet: til tross 
for sine ekspansjonistiske programerklæringer førte den sosial
demokratiske ledede regjeringen ikke noen ekspansiv, men tvert 
om en meget forsiktig økonomisk politikk. Utbyggingen av stat
lige bedrifter eller sosialisering av bank- og kredittvesenet 
ble det ikke noe av. Årsakene til dette skal vi ikke gå nær
mere inn på (DNA var bl.a. henvist til et kompromiss med Bonde
partiet) . Samtidig så man imidlertid tendenser til økonomisk 
oppgang. Årsaken til denne kan imidlertid ikke ha vært noen 
"keynesiansk" økonomisk politikk. Den må snarere sees i for
hold til endringer i industristrukturen, endringer som de poli
tiske makthaverne hadde liten innflytelse over. Kort oppsum- > 
mert er det grunnlag for å hevde at den norske økonomien var i 
en fase der avstengningen fra vesentlige områder av verdens
markedet (en følge av økt proteksjonisme i og med krisen i 20- 
og 30-åra) bidro til å dra igang en forsterket dynamikk på 
hjemmemarkedet: det var hjenmemarkeds- og konsum-orienterte 
småbedrifter som på basis av "nye behov" og "ny teknologi" var 
ledende i veksten. Dette førte også til en styrkning av indu
strien utenom byene.17 Det var på basis av denne utviklingen 
i selve den økonomiske strukturen at regjeringen kunne sette 
i verk forsiktige reformer (bl.a. arbeidsløshetstrygd) og også
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føre en relativt distriktsvennlig politikk. Da Norge ble truk
ket inn i 2. verdenskrig i 1940 var landet altså inne i en 
vekstfase.

BEGYNNELSEN PÅ ETTERKRIGSTIDEN: SAMARBEID OG STABILI
SERING

Den særegne situasjonen som hersket i Norge ved fredsslutningen 
i 1945 var på mange måter et ideelt utgangspunkt for den øko
nomiske politikk sosialdemokratiet etter hvert kom til å føre. 
Folket var begeistret, mens landet økonomisk på visse felter 
var utpint. Situasjonen var preget av en sterk stemning av 
nasjonal enhet. Politisk ga dette seg uttrykk i det Felles
programmet ("Arbeid til alle") som alle partiene sluttet seg 
til. Landet ble styrt av en samlingsregjering (av 22/6-45) 
fram til valg var avviklet. Her fikk DNA absolutt flertall i 
Stortinget og dannet regjering fra 11/12-1945. Også i forbin
delse med landssvikoppgjøret fikk de nasjonale følelsene spilt 
seg ut. Noe av stemningen uttrykkes i det klassiske sitat fra 
Fellesprogrammet om at ånden fra krigen også skulle herske i 
fredstid: "I de norske sinn er det skapt et fellesskap som 
ingen voldsmakt kunne oppløse. Det var ingen som spurte hvil
ket parti en tilhørte eller om en var fattig eller rik. Hver 
god nordmann møtte med sitt offer, sin formue og sitt liv, og 
det ble iskaldt omkring den vesle flokken som gikk erobrerne 
til hånde. (...) I lyset av framtidas oppgaver vil vi kalle 
på den samme offervilje, det samme kameratskap og den samme 
evne til å holde ut og holde sammen".18

Økonomisk var landet preget av den tyske okkupasjonsmaktens 
framferd: en rekke prekære gjenreisningsoppgaver måtte takles 
med de knappe midler som sto til rådighet. Den mest alvorlige 
oppgaven gjaldt de nordligste fylkene der omtrent all bebyggel
se var ødelagt etter at tyskerne hadde brukt den brente jords 
taktikk under tilbaketrekningen. Ett av de mer økonomiske pro
blemene var det s.k. "inflasjonsproblemet": den tyske okkupa
sjonsmakten hadde finansiert sine aktiviteter ved "seddelpres- 
se"-politikk: pengemengden var altså svært stor ved fredsslut
ningen, og da situasjonen var preget av knapphet og "enorm 
varehunger" (etter mange år med rasjoneringskort), kunne dette 
lett slå ut i ukontrollerbar inflasjon.18

Allerede samlingsregjeringen tok således initiativet til å gjen
nomføre detaljreguleringer på alle områder av økonomien for 
derved å bringe den i "normal" gjenge igjen. Denne økonomiske 
politikken ble kalt "stabiliseringslinja" og varte fram til 
slutten av 40-åra. Man videreførte det rasjoneringsapparat som
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var bygget opp under krigen for derved å regulere det private 
konsumet. Fagbevegelsen sluttet opp om dette og godtok en me
get måteholden lønnsutvikling. Også næringslivet ble regulert: 
med hjemmel i den s.k. "Lex Thagaard" hadde Prisdirektoratet 
nesten ubegrenset myndighet til pris- og rrutbytte"-kontroll, 
til å diktere prisfastsettelsen, gi produksjonsforbud, diktere 
produksjonsvolum og rasjonaliseringer, forby produksjonsinn- 
skrenkninger, kontrollere nyetableringer, osv.20 Likeledes 
var utenrikshandelen strengt regulert gjennom tollskranker, 
importlisenser, osv.

Denne form for direkte planøkonomisk regulering ble regnet som 
en foreløpig og tidsbegrenset foranstaltning. Likevel har sta- 
biliseringslinja prinsipiell betydning, både faktisk og ideo
logisk. De prioriteringene som ble gjennomført viser tydelig 
til en prinsipiell linje i sosialdemokratiets økonomiske poli
tikk i etterkrigstiden: den prinsipielle begrunnelse for å kon
trollere det private konsumet, lønningene og prisutviklingen 
var at man måtte sikre at en så stor andel som mulig av nasjo
nalproduktet gikk til investeringer. Særlig viktig var inves- 
teringer i de mest avanserte deler av norsk industri. Et for 
sterkt etterspørselspress fra det private konsum ville føre til 
en oppblomstring av konsumvareproduserende småindustri, noe man 
ikke anså som tjenlig. Bl.a. ble subsidiene bevisst brukt for 
å nå et slikt mål: de forskjellige næringene søkte subsidier, 
og i 1947 fikk nærings- & nytelsesmiddel-industrien 25,7% av 
beløpet de søkte (bunn), mens kjemisk industri fikk 81,7% 
(topp).21 (I praksis var imidlertid denne prioriteringen lite 
vellykket).

Dette er en generell tendens i etterkrigstiden: den sosial
demokratiske administrasjonen har alltid bekymret seg for den 
norske industristrukturen. den har følt seg forpliktet til å 
bidra til utviklingen av en differensiert og moderne storindu- 
striell sektor. (I så måte var de norske "keynesianerne" mer 
oppmerksomme på industristrukturens betydning enn hva Keynes 
selv var: for Keynes var det relativt likegyldig hva invester
ingene gikk til, mens de norske sosialdemokratene førte en 
bevisst industripolitikk.) Næringslivet ville i hovedsak for
bli privat, men den statlige styringen skulle sikre at veksten 
kom "samfunnet" som helhet til gode. Dette forhold står så 
sentralt at vi kommer inn på det mange ganger i det følgende. 
(Det statistiske uttrykket for dette er Norges ekstremt høye 
investeringsrate i etterkrigstiden: bare i Japan har den vært 
høyere. Det er videre klart at det offentlige har stått for 
en stor andel av denne kapitalen.)
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Under stabiliseririgslinja prioriterte man tydelig Norges tradi
sjonelle eksportindustrier: aluminiumsindustri og annen produk
sjon av råstoffer og halvfabrikata. Selv om man hadde stort 
behov for trevirke til gjenreisningen i nord, kanaliserte man 
likevel en del av råstoffet til celluloseindustrien for å sikre 
valutainntekter gjennom eksport av cellulose og papir. Men 
søkte også å overvinne valutaknappheten ved å inngå et nært 
samarbeid med rederinæringen for å gjenreise handelsflåten: 
skipsfarten var en næring som skaffet valutainntekter uten å 
belaste den innenlandske arbeidsstyrken. (Norge oppnådde nem
lig meget raskt full sysselsetting: siden 1946 har problemet 
nesten alltid vært stramt arbeidsmarked!) Begrunnelsen for at 
disse sikre og tradisjonelle eksportindustriene måtte priori
teres i gjenreisningsepoken var at de ville skaffe nødvendige 
valutainntekter, slik at man kunne importere moderne maskineri 
og bygge ut en mest mulig selvtilstrekkelig industristruktur. 
Man var på denne tiden nemlig engstelig for at stagnasjonen og 
proteksjonismen fra mellomkrigstiden skulle gjenta seg.

"Blandingsøkonomien1! innstiftes altså allerede med stabiliserings 
linja: den statlige kontrollen skulle økes, men ikke tilside
sette det "private initiativ". Når det gjaldt produksjons- og 
eiendomsforhold, så var tingenes "normale gjenge" ikke forskjel 
lig fra mellomkrigstiden. Men den statlige kontrollen skulle 
altså sikre at det privatøkonomiske systemets effektivitet ble 
satt i de velferdsøkonomiske målsetningenes tjeneste. Disse 
målsetningene bærer tydelig preg av dunkle erindringer fra 
mellomkrigstiden: den viktigste er full sysselsetting, videre 
prisstabilitet, vekst og jevn betalingsbalanse. (Tanken om at 
staten bevisst måtte ta ansvaret for den økonomiske utviklin
gen slo igjennom i alle vestlige land etter krigen).

Her ligger også stabiliseringslinjas ideologiske brukbarhet i 
en innledende fase av etterkrigstidens klassekompromiss. Dens 
foreløpige karakter og dens umiddelbare nødvendighet i lys av 
gjenreisningsoppgavene gjorde det mulig - under påberopelse av 
den nasjonale enhet - å legge en demper på interessekonflikter 
og prinsippdebatter.

Klassekompromisset hadde følgende komponenter: på den ene side 
de som stemte DNA fram til absolutt flertall: arbeiderklassen 
samt store sjikt av småbønder og fiskere. På den annen side: 
en svak og relativt oppsplittet nasjonal kapitalistklasse og 
det øvrige borgerskapet. De sistnevnte stemte selvsagt ikke 
på DNA, men når DNA en gang fikk flertall, så brukte de ikke 
sin økonomiske makt til å forsøke å ramme DNAs blandingsøkono- 
miske prosjekt. Det er ikke her anledning til å gå særlig 
detaljert inn på klasseforholdene, men et par grunner til at
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borgerskapet var såpass svakt kan nevnes: selv etter krigen må 
Norge regnes som et "semiperifert" land, industrialiseringen 
var ensidig knyttet til råvare- og halvfabrikata-produksjon med 
basis i naturressurser som vannkraft, skog og fiskeforekomster. 
En god del av industrialiseringen 1900-1920 bygget for øvrig på 
utenlandsk kapital.22 Det nasjonale borgerskapet knyttet til 
disse sektorene var ganske lite. På 20/30-tallet hadde man 
krise og like før krigen en viss desentralisering av industri
strukturen og framvekst av en rekke lokalt baserte småbedrifter: 
dette ga seg utslag i småborgerlige tendenser.

Stilt overfor et svakt borgerskap viser sosialdemokratiet en 
slags forpliktelse overfor den klassisk borgerlige (senere 
marxistiske) tanke om at kapitalistisk industrialisering betyr 
et "sivilisatorisk framskritt". Bare på basis av dette fram
skritt kunne kapitalismen "styres" over i "demokratisk sosia
lisme". Noen detaljert historisk undersøkelse av borgerlige 
holdninger til dette finnes ikke, men det generelle inntrykk 
er at når DNA signaliserte en samarbeidslinje, så forholdt de 
borgerlige grupperingene seg rolig avventende: privateiendommen 
ble således langsomt konsolidert og dette betød på lang sikt en 
styrket borgerlig maktstilling.

Selvsagt fantes det politisk-ideologiske kontroverser på dette 
felt: næringslivets organisasjoner sørget ofte nok for å ytre 
sin bekymring over statsinngrepene (anklagene om "sniksosiali- 
sering", osv.). Dessuten synes de borgerlige partiene som blokk 
(fram til begynnelsen av 50-tallet) å ha forsvart småindustri- 
og primærnærings-interesser ganske sterkt: de hevdet at DNAs 
industripolitikk ensidig begunstiget storindustrien. Høyre 
forlot imidlertid en slik linje midt på 50-tallet og har siden 
(tross alle ideologiske kontroverser) vært en sikker støtte for 
DNAs industripolitikk.

Et annet moment som nok var egnet til å betrygge borgerskapet, 
var DNAs gradvise tilslutning til det økonomiske samarbeidet 
innen den vesteuropeiske interessesfæren: mottakelsen av Mars- 
hallhjelpen (1948) fra USA og tilslutningen til NATO (1949). 
Samtidig kunne DNA argumentere overfor sitt eget grunnplan med 
at Marshallhjelpen ble mottatt bare av rent praktiske gjenreis- 
ningsgrunner. Eksemplet viser hvordan dobbeltheten i gjenreis- 
ningsprogrammet ga anledning til å variere tolkningene alt etter 
hvem argumentene var siktet inn mot. Denne tonen ble slått an 
allerede i "Framtidens Norge", LOs bidrag til debatten om etter
krigstidens Norge, utgitt fra London i 1944. Det het der at 
man etter krigen ville "stå overfor en overgangstid hvor kravet 
om samhold og samarbeid mellom forskjellige grupper og lag av 
folket for å løse gjenreisningens mest umiddelbare oppgaver
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overskygger alt annet og hvor derfor et kompromiss mellom de 
forskjellige interessegrupper er nødvendig.”23 På den ene side 
finner man her - i sosialdemokratiets argumentasjon overfor 
grunnplanet og velgerne - en tilbøyelighet til å nedtone det 
foreløpige ved stabiliseringslinja: den strenge reguleringen 
er begynnelsen på en sosialistisk planøkonomi. Fellesprogram
met var for de borgerlige et maksimumsprogram, men for sosial
demokratiet et minimumsprogram.24

På den annen side ble det hevdet at økonomiske forhold og eien
domsforhold har mindre betydning så lenge arbeiderklassen har 
den politiske makten. Argumentasjonen oppløser skillet mellom 
økonomi og politikk. Sosialisme blir da mer et teknisk problem: 
et sosialistisk Norge skulle framstå ”på folkestyrets grunn 
gjennom de midler som forfatningen og lovene gir oss.2 Det 
syntes som at man tenkte seg dette som en demokratiseringspro
sess der det politiske demokratiet gradvis ble utvidet til 
"økonomisk demokrati".

For ytterligere å styrke argumentasjonen betoner man gjenreis- 
ningsproblemenes prekære karakter: nøden må bekjempes, prin
sippdebatter er det liten tid til. Man understreker den nasjo
nale enhet: striden går ikke lenger mellom uforsonlige klasser, 
men mellom "gruppeinteresser".26 Disse forsones etter hvert 
som det etableres samarbeidende organer på alle plan: denne 
"korporative" utvikling tolkes ofte som et viktig skritt på 
veien mot sosialismen. Allerede i eksil-LOs "Framtidens Norge" 
het det at man skulle tilstrebe en "syntese mellom planøkono- 
miske tiltak og samfunnsmessig kontroll på den ene siden og 
personlig tiltak og politisk frihet på den andre - en demokra
tisk løsning som kan muliggjøre øket produksjon og levestandard 
innenfor et samfunn med mer utviklet politisk og økonomisk de
mokrati enn det vi kjenner i dag." - "Vi må få alle krefter i 
det økonomiske liv til å virke sammen på en ganske annen orga
nisk og harmonisk måte enn tidligere".27 Og finansminister 
Brofoss understreket overfor Fagkongressen i 1946 "at en må 
være klar over at en så lenge en har et samfunn bygget vesent
lig på privat eiendomsrett, må en også bevare motivene til den 
økonomiske virksomhet. (...) Jeg anser de saker som nå fore
ligger som den første alvorlige prøve på om vi klarer å se den 
store sammenhengen i den økonomiske politikk, og forsøker å av
passe strengene og hjulene i det økonomiske maskineri til hver
andre."28

Dette er nettopp kjernen i "blandingsøkonomien": intensjonen om 
å "tilpasse og samordne" alle parters interesser. Staten er 
forpliktet overfor visse grunnleggende velferdsøkonomiske mål
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setninger, og innenfor disse rammer får alle "interessegrupper" 
handle i frihet. Som Brofoss treffende fastslo: "Jeg tror det 
er riktig i stedet for å tale om planøkonomi, å tale om en sta
dig planleggende økonomi og om en tilpasningsøkonomi, eller 
kanskje først og fremst en samordningsøkonomi".29

Sosialdemokratiet opptrer her i rollen som trollmannens lære
gutt. Frisettelsen av en selvstendig kapitalistisk sektor in
nen de blandingsøkonomiske rammene førte på lang sikt til pro
blemer for den makroøkonomiske "styringen". Paradoksalt: til 
tross for at etterkrigstiden i alle vestlige land har vært 
statsintervensjonismens tidsalder, så har samtidig det økono
miske systemets selvstendighet og egendynamikk blitt styrket 
(ikke minst kapitalens internasjonale sammenfletning blir tet
tere enn noengang). Mens amerikanske keynesianere på toppen 
av høykonjunkturen i 60-åra proklamerte at konjunkturbevegel
sene nå var bekjempet, har selv borgerlige økonomer på 70-tal- 
let halvhjertet vært nødt til å innrømme at økonomien beveger 
seg i konjunktursykler. Etterkrigskonjunkturen muliggjorde at 
den velferdsstatlig orienterte politikken kunne hente ressur
ser fra den økonomiske veksten uten å komme alvorlig på kant 
med representantene for den økonomiske makt. Det betyr at den 
statlige politikken heller enn å styre den økonomiske utviklin
gen, så å si skummet fløten av den. Men samtidig oppsto det 
da et nett av statlige forpliktelser og avhengighetsbånd over
for det private næringslivet. I den økonomiske stagnasjons- 
periode vi i dag opplever, synes så styrkeforholdene å være 
slik at sosialdemokratiet ensidig er henvist til å underkaste 
seg det økonomiske systemets krav.

Det er i så måte mening i påstanden om at sosialdemokratiet har 
representert "totalkapitalens interesser", hvis dette forstås 
som følger: de kapitalistiske produksjonsforhold er grunnlaget 
for en internasjonalt formidlet økonomisk dynamikk. For sosial
demokratiet har den økonomiske veksten vært innbegrepet av det 
sivilisatoriske framskritt: Med grunnlag i klassekompromisset 
har man ignorert vekstens kapitalistiske form. Den kapitalis
tiske utvikling preges av samspillet mellom en rekke bransjer 
og bédrifter: disse kan alle ha sine særinteresser. Det er 
således viktig å se at kapitalismen både er et økonomisk system 
med en bestemt utviklingsdynamikk: og en ansamlig av spesielle 
næringslivsinteresser. Det behøver ikke å eksistere noen en
tydig korrespondanse mellom de to. Sosialdemokratiets begun
stigelse av den økonomiske vekst har da også stadig møtt mot
stand fra kapitalistiske særinteresser. (Selv Norges Industri
forbund har vanskelig for å artikulere en entydig interesse som 
alle medlemmene konsekvent kan gå god for. Dette kan sågar av 
sosialdemokratiet igjen brukes som bevis på at en ikke beford
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rer kapitalistiske interesser.) Riktigere er det imidlertid å 
si at det er visse enkeltkapitalisters interesser sosialdemo
kratiet ikke støtter opp om. Men det dreier seg her som regel 
om de minst leve(konkurranse)-dyktige kapitalene. En slik øko
nomisk politikk understøtter åpenbart de konsentrasjonstenden
sene som er typiske for det kapitalistiske økonomiske systemet.

Sosialdemokratiets økonomiske politikk må altså forstås som en 
politikk som understøtter det kapitalistiske systemets objek
tive tendenser. Men samtidig må den forstås som en politikk 
som er avhengig av å balansere vedtakene i forhold til de krav 
som artikuleres fra fagbevegelsen og andre alliansepartnere. 
Sosialdemokratiet tilstreber således en politikk som tilfreds
stiller alle parter i klassekompromisset, noe som er forholds
vis lett i en periode preget av høykonjunktur. I en slik si
tuasjon har arbeiderklassen styrke bak sine lønns- og reform
krav, og det er også ressurser til å innfri disse. I en lav
konjunktur kommer de grunnleggende konfliktene som den kapita
listiske produksjonsmåten bygger på, klarere til syne. Men 
hvordan arbeiderklassen reagerer i en slik situasjon, vil også 
være avhengig av politikken og utviklingen i den foregående 
høykonjunkturen. Det er således viktig å understreke at også 
i høykonjunkturfasen er det flere muligheter når det gjelder 
den konkrete utformingen av reformene. I etterkrigstidens Norge 
har reformene vært preget av sosialdemokratiets ønske om å for
sone de forskjellige partenes interesser. I og med at kapita
listiske organisasjonsprinsipper fortsatt ligger til grunn for 
økonomien, vil reformer - også slike som springer ut av press 
fra arbeiderklassen - alltid søkes tilpasset til næringslivs- 
interesser. Reformene har aldri vært "nøytrale”, selv om de i 
høykonjunkturfasen fikk et skinn av nøytralitet. Det er ut fra 
dette perspektivet vi ønsker å se nærmere på den økonomiske 
politikken i det sosialdemokratiske Norge.

Det sosialdemokratisk forvaltede statsapparatet inntar en sen
tral plass i dette bildet; etterkrigstidens utvikling preges av 
en maktforskyvning i retning av byråkratiet. En av grunnene 
til dette er utviklingen av de såkalte "korporative kanaler".
Som vi har sett skulle opprettelsen av korporative organer for 
sosialdemokratiet være et middel til å sikre "samarbeid" om 
viktige politisk-økonomiske problemer. Generelt kan man si at 
allianseforholdene fra mellomkrigstiden fikk spille seg ut på 
det korporative plan etter krigen: gjennom forhandlingsordnin
ger (bl.a. i forhold til fiskeriene og jordbruket), diverse 
komiteer, utvalg og halvstatlige organer. Innen dette systemet 
finnes representanter fra de forskjelligste "interessegrupper" 
i tillegg til byråkratiets representanter, og politikken disku
teres og påvirkes her på et helt annet og mer konkret nivå enn
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hva som er mulig i representative organer.

I den sosialdemokratiske selvforståelse tolkes dette ofte som 
et framskritt for samarbeid og planlegging, men reelt sett er 
konsekvensene en ytterligere spaltning mellom grunnplan og topp- 
plan i den sosialdemokratiske bevegelse, og en øket tendens til 
at parlamentariske kontroverser blir et ideologisk symbolspill 
overfor en passivisert velgermasse ("numerisk demokrati"). Når 
det gjelder den politikk som faktisk blir ført, er grunnplanets 
innflytelse av liten betydning, i så måte er tilknytningen til 
statsapparatet og den fagkunnskap som der finnes (også via det 
korporative nettet) stadig viktigere for DNA. Partiet blir et 
"statsbåret" parti.

Når det gjelder den økonomiske politikken, ble den nye keyne- 
siansk skolerte sosialøkonomiske intelligentsiaen spesielt vik
tig for DNA. I løpet av 30-åra hadde Frisch reorganisert sosial
økonomi studiet . 3 0 De nye kandidatene som sto fram etter krigen 
kjente både den økonomiske rasjonaliteten og det nasjonalbud- 
sjett-systemet som Frisch og medarbeidere gjorde ferdig i løpet 
av krigen. Nasjonalbudsjettet er et planøkonomisk dokument med 
oversikt over utnyttelsen av nasjonens totale ressurser (som 
kom i tillegg til det tradisjonelle statsbudsjettet, som var 
et vanlig regnskap over statens inntekter og utgifter).31

Vi kan således si at mens keynesianismen i mellomkrigstiden 
var en "politisk intuisjon", så blir den i etterkrigstiden et 
"institusjonelt kompleks". I de deler av statsapparatet som 
beskjeftiger seg med økonomisk politikk ble sosialøkonomene 
raskt den viktigste yrkesgruppen. I motsetning til juristene - 
som tidligere hadde dominert overalt i statsapparatet - uttryk
ker sosialøkonomene statens beredskap til å gripe inn i mar
kedsforholdene. Virkemidlene i den økonomiske politikken får 
dermed en spesialisert og teknisk karakter som ikke kan fanges 
inn av det faste lovverket, dessuten må de kunne settes inn 
raskt. Den mer detaljerte økonomiske politikken blir derfor 
ført ut fra fullmaktslover, noe som også innskrenker mulig
hetene for parlamentarisk kontroll: altså: gir byråkratiet 
større selvstendig innflytelse.32 Og samtidig har det vist seg 
at sosialøkonomene ofte har vært den økonomiske rasjonalitetens 
ivrigste talsmenn (via sin fagkunnskap om de løsninger som er 
"optimale" i forhold til den økonomiske veksten).

Det samlende uttrykk for etterkrigstidens sosialdemokratisk 
forvaltede klassekompromiss er velferdsstaten. Riktignok står 
sosialisme fortsatt i sosialdemokratenes formålsparagrafer, men 
definisjonene viser en tiltakende tendens til å flyte ut: "Alle 
mennesker skal ha like muligheter til å ta del i utviklingen
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fram mot større velstand og et rikere liv", heter det når so
sialismen omtales i 1949.33 Reelt sett er "sosialismen” er^ 
stattet med et mer overordnet mål, som er mer nøytralt og pas
sende også for småbrukere, kapitalister og sosialøkonom-byrå- 
krater: "øket levestandard". På landsmøtet i 1949 fremholder 
den frittalende Håkon Lie at den avgjørende målsetting er ma
teriell velstand: "det som er grunnleggende for et menneskes 
livslykke - arbeid, hvile, mat, bolig, familieliv, utdannelse 
og åndsutvikling". Den klarere sosialistiske målsetning om 
statsovertakelse av produksjonsmidlene gjøres avhengig av det
te: "Der hvor en overføring av produksjonsmidlene til samfun
nets hender fører til øket samfunnsnyttig produksjon, og der
med legger grunnlaget for en større almen velstand, der vil en 
slik overføring være i samsvar med vår målsetning. Men hvor 
den ikke fører til øket produksjon og øket velstand, der vil vi 
stille oss negativt til den".34

Nettopp den økede levestandard blir DNAs legitimatoriske flagg
skip. De velferdsstatlige reformer blir de statlig formidlede 
svar på press fra en rekke kanter. Dette presset kan skrive 
seg fra arbeiderklassen, særlig formidlet gjennom fagbevegel
sen: en rekke velferdsstatlige reformer kan betraktes som "kom-* 
pensasjon" for manglende eller forsinket oppfølging av tradi
sjonelle krav (jfr. bankdemokratiseringen, arbeidsmiljøloven). 
Delvis oppstår det også et press fra de sosiale problemer som 
skapes av veksten (jfr. utbyggingen av trygdeordninger, sosial- 
og helsestell, osv.). Også andre parter i klassekompromisset 
må få sine krav "bearbeidet" av statsapparatet, også her kan 
velferdsstatlige reformer bli resultatet. Visse reformer har 
dessuten klart hatt utgangspunkt i partiledelsens ønske om å 
trekke fram visse tradisjonelle kampsaker for å sikre velger- 
oppslutningen.

Man kan si at klassekampen herved "kanaliseres" gjennom stats
apparatet. Det er grunn til å understreke at det har vært stor 
oppslutning om dette i etterkrigstiden. Men nettopp dette har 
ført til en klar passivisering av grunnplanet i arbeiderbeve
gelsen: en undertone i DNAs argumentasjon, særlig under gjen- 
reisningsfasen, var at for sterkt selvstendig lokalt initiativ 
kunne skade samarbeidet: kampkravene burde derfor kanaliseres 
gjennom organisasjonen til regjeringen, og regjeringen burde få 
den "tid den trengte" til å få kravene innfridd ad parlamenta
risk vei. Regjeringen måtte selv få bestemme takten i og karak
teren av demokratiseringen - et overordnet mål var å få kravene 
igjennom uten for mange splittende interessekonflikter. Denne 
formidlingen gjennom statsapparatet åpner for at byråkratiet 
under behandlingen av reformforslagene tillemper dem så de har
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monerer med alle interesser i klassekompromisset ("seleksjons"-, 
"beklipnings"- og "avskallings"-prosesser under lovutformin
gen).35 Dette gir grunnlag for noen mer konkrete konklusjoner 
om de reformer som ble oppnådd. Det er nettopp de "dobbelt- 
tydige reformene" som står sentralt. Et eksempel er utbygg
ingen av utdannelsesvesenet: dette skulle være et middel til å 
gi alle like muligheter (tradisjonelt krav i sosialdemokratisk 
utjevningspolitikk), men samtidig var utbyggingen og undervis
nings reformene av stor betydning for å bedre kvalifikasjonene 
hos nye kull av arbeidskraft. Likeledes: sosial- og helsevesen 
burde være fritt for alle, men i en tid med økende yrkesskader 
og en rekke psykiske lidelser med tilknytning til det moderne 
samfunnet, var det også lempelig for næringslivet at denne 
sektoren ble utbygget av staten.

Den velferdsstatlige utviklingen er utvilsomt i mange henseende 
et viktig framskritt. På den annen side skjer økningen av den 
"materielle velstand" innenfor det kapitalistiske "konsumsam
funn": en del av de goder som er sentrale i vår tids materielle 
velstand virker lammende på selvstendig, lokalt initiativ og 
aktivitet. Dette er et typisk trekk ved den moderne fritids-, 
massekommunikasjons- og kulturindustri. De behovene DNAs kom- 
promisspolitikk best har kunnet innfri er nettopp de avpoliti
serte og privatiserte behovene.

De typisk velferdsstatlige reformene som har forbedret den ma
terielle levestandard, kan klassifiseres som reformer knyttet 
til arbeidskraftens reproduksjon. Denne reproduksjon skjer i 
fritiden, i husholdningens private sfære. Mens arbeiderbeveg
elsen i begynnelsen av dette århundret kjempet fram det poli
tiske demokrati: stemnerett for.alle, så kjempet den altså midt 
i århundret fram et slags "sosialt demokrati". Men det fins 
en tredje type reformer som også har stått på arbeiderbevegel
sens program: reformer knyttet til økonomisk demokratisering. 
Slike reformer griper direkte inn i produksjonssfæren og der
for blir de adskillig mer problematiske å gjennomføre så lenge 
politikken bygger på et klassekompromiss. Sosialdemokratenes 
"blandingsøkonomiske" program har nemlig alltid bestått i å 
anerkjenne næringslivet som en privat og selvstendig sektor. 
Innen denne sektor har bedriftene sin økonomiske makt og man 
må derfor forvente at reformer innenfor fabrikkmurene vil ha 
mindre sjanse til å få reell virkning enn reformer som bare 
angår arbeidskraftens reproduksjon utenfor fabrikkmurene. Den
ne hypotesen synes å slå til når man ser på norsk etterkrigs
historie: produksjonsutvalgenes skjebne er det første ledd i 
rekken av eksempler på at reformer som søker å gripe inn i pro
duksjonssfæren alltid er de som går tregest. Det ser ut til at 
økonomiens kapitalistiske organisasjonsprinsipper setter gren
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ser for hvor langt sosialdemokratiet kan komme på veien fra det 
"sosiale” til det "økonomiske demokratiet".

Videre kan man skille ut reformer i forhold til de forskjellige 
næringene. Siden DNAs hovedprinsipp har vært å prioritere 
storindustriell vekst, må man forvente at primærnæringene vil 
være utsatt: i perioder med stramt arbeidsmarked utgjør disse 
næringene et betydelig arbeidskrafts-reservoar. Det viser seg 
da også at visse reformer her går spesielt tregt og at de fleste 
reformer som kommer leder i rasjonaliserende retning* Det beste 
eksemplet er utvilsomt programposten om inntektsutjamning for 
jordbruket, som konsekvens av forsøket på å føre mellomkrigs
tidens klassekompromiss med bøndene videre i etterkrigstiden.
I og med at lønnsforskjellene virker som en stimulans til å få 
arbeidskraft til å forlate primærnæringene, så vil slik inntekts
utjamning være et hinder for vekstprioriteringen. På de 30 
årene fram til 70-tallet var det aldri tale om å innfri denne 
programposten: inntektsforskjellene ble ikke utjevnet. Dette 
var en konstant kilde til gnisninger mellom jordbruksorganisa
sjonene og sosialdemokratiet. Et liknende eksempel er spørs
målet om trålerkonsesjoner i forhold til fiskerne.

DNA har alltid gått inn for å stimulere (det kapitalistiske) 
"framskrittet". I hvilken grad dette lykkes vil imidlertid 
være avhengig av styrkeforholdene mellom klassene. I dette 
perspektiv skal vi senere analysere det knippe av reformer (i 
1974 ble inntektsopptrapping for jordbruket vedtatt, senere ble 
arbeidervernlovgivningen skjerpet, osv.) som så dagens lys etter 
ja-sidens nederlag i EF-avstemningen i 1972. Før vi kommer til 
dette, skal vi imidlertid se mer detaljert på de enkelte sider 
ved den økonomiske politikken fram til 70-åra.

ØKONOMISK POLITIKK I ETTERKRIGSTIDEN

INDUSTRIPOLITIKK

Det er allerede nevnt at industripolitikken etter krigen preges 
av DNAs ønske om å stimulere den økonomiske veksten. Siden 
norsk industristruktur på slutten av 40-tallet ennå var ganske 
ensidig, ble tradisjonelle storindustrier som fiskerier (hval
fangst og industrielt fiske), cellulose, elektrometallurgisk 
og elektrokjemisk industri prioritert. Et spektrum av tiltak 
ble brukt: direkte subsidier, skattelette, mengdereguleringer, 
og senere: dispensasjonsregler, avskrivningsregler, samt andre 
mer indirekte virkemidler. Disse virkemidlene skulle styrke de 
levedyktige delene av industrien.

104



Men den omfattende statlige industrireisningen som hadde stått 
på programmet i mellomkrigstiden ble det ikke noe av. En viss 
statlig industrireisning ble riktignok iverksatt, og dette ble 
hyppig nevnt som et bevis på at utviklingen gikk i planøkono- 
misk retning. Men nærmere historiske undersøkelser viser at 
den blandingsøkonomiske maktfordeling aldri ble brutt.36 I den 
grad staten bygget ut industri var det oftest i tillegg til, 
ikke som alternativ til det privatøkonomiske engasjement. (Des
suten bygget den selvfølgelig ut infrastruktur som er en forut
setning for industriell virksomhet). Man la vekt på nasjonale 
og strategiske hensyn og finansierte prosjekter som enten had
de for dårlige lønnsomhetsperspektiver for privat drift (bl.a. 
fiskeriindustri og gruvedrift) eller krevde for store invester- 
inger. Et eksempel er det største statlige prosjektet like 
etter krigen: Jernverket i Mo i Rana. Dette gikk tilbake på 
planer fra før krigen, og begrunnelsen for å realisere disse 
var særlig strategiske hensyn og selvforsyningshensyn (viktig
heten av tilgang på jern og stål i et moderne industrialisert 
samfunn - koblet med frykten for gjentakelse av 30-åras pro
teksjonisme). Det var bare staten som kunne mobilisere den 
nødvendige kapital (250 millioner, som ble til 550 før verket 
sto ferdig i 1955). Det var full parlamentarisk samstemmighet 
om både statlig engasjement og eie.

Videre måtte staten foreta seg noe med en del (halvferdige) an
legg og eierandeler som var fratatt tyskerne etter krigen. Det 
viktigste eksemplet på dette var Årdal Verk, et aluminiumsverk 
som var delvis ferdig utbygget (inklusive kraftanlegg). I lik
het med Jernverket ble denne bedriften gjort til en s.k. "hjør
nesteinsbedrift": ikke bare skulle disse vise at staten var 
innstillt på å skaffe lokalsamfunnene andel i veksten, de skul
le i tillegg være en slags "mønsterbedrift" med hensyn på øko
nomisk demokrati. Men da verket kom i gang - som første stats
bedrift i 1948 - ble de forretningsmessige prinsippene helt do
minerende, forskjellen til private bedrifter var minimal.37 De 
borgerlige partiene angrep DNA i denne saken: delvis hevdet de 
at aluminium hadde en usikker framtid på verdensmarkedet (noe 
som senere viste seg åpenbart galt), delvis gikk de til angrep 
på statsdrift generelt. Årdal er altså et eksempel på at sta
ten overtok en bedrift som kunne vært attraktiv for privat 
drift. Men dette var ikke starten på noen ny tendens: mange 
av de andre overtatte tyske eierandelene og prosjektene ble 
solgt, staten beholdt bare minoritetsandeler i kontrolløyemed, 
Det viktigste unntaket fra denne tendensen til "privatisering" 
var Norsk Hydro, hvis størrelse og betydning gjorde at bedrif
ten ble ansett som et nasjonalt ansvar (men det var først under 
den borgerlige Borten-regjeringen 1965-71 at staten overtok ak
sjemajoriteten) .
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Etter den hektiske gjenreisningsperioden var det ikke før 1961 
at det igjen ble tale om nye statsbedrifter: da ble Koksverket, 
Ammoniakk-fabrikken og Rana gruver - alle i Rana - opprettet. 
Heller ikke dette var starten på noen ny industrireisningsof- 
fensiv. Koksverket var nødvendig for å opprettholde gruvedrif
ten på Svalbard og dette var på sin side strategisk viktig.

Neste statsbedrift var Statoil i 1972, som på mange måter inn
leder en ny epoke. Her trer staten inn i en sektor som kommer 
til å bli svært dominerende i norsk økonomi, og der ingen pri
vate kapitalressurser strekker til. Først dette innevarsler 
et nytt stadium i kapitalismens utvikling i Norge: det er kan
skje først her det blir mulig å påstå at blandingsøkonomien er 
på vei til å bli statskapitalistisk.

I den industripolitiske debatt sto DNA ikke for noen entydig 
statsdriftspolitikk (en rekke bedrifter ble overlatt til pri
vate) og de borgerlige partiene heller ikke entydig for noen 
privatiseringspolitikk (de var enige i en del statsovertakel- 
ser). Bare i den mer ideologiske symbolske kontrovers (i Stor
tinget) mellom partene var dette avgjørende skillelinjer. Gene
relt var DNAs industripolitikk slett ingen aggressiv sosiali- 
seringspolitikk, men helt i tråd med den blandingsøkonomiske 
pluralisme.38

DE KORPORATIVE ORGANENE OG FAGBEVEGELSEN

De korporative planleggingsorganene - produksjonsutvalg på be
driftsnivå og bransjeråd på sektornivå - ble ofte trukket fram 
som bevis på den økende samfunnsmessige kontroll med bedrifts
livet. Sosialdemokratene hadde sågar fått programfestet orga
nene i Fellesprogrammet, som riktignok ikke sa noe om sosiali
sering, men det er tydelig at sosialdemokratiet overfor sitt 
eget grunnplan la vekt på at slike organer skulle bli åpninger 
for uøkonomisk demokrati'1. En hendelse fra juni 1946 er beteg
nende for DNAs balansegang: Aftenposten kunne slå det opp som 
en lekkasje fra et lukket DNA-møte at sosialdemokratene anså 
produksjonsutvalgene som ledd i en sosialiseringsstrategi. Også 
i Prinsipprogrammet i 1949 het det at disse organene "peker 
fram mot en ny tid".39

Systemet skulle koordineres av "Det økonomiske samordningsråd" 
(DØS), som ville gjøre det mulig å skaffe en "samlet oversikt 
over og en enhetlig ledelse av næringslivet".40 Organene skul
le være "demokratisk korporative", altså bestå av representanter 
for alle de involverte interesser: i produksjonsutvalgene både 
arbeidere, funksjonærer og bedriftsledelse, i bransjerådene
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skulle også staten være representert. I tillegg foreslo man 
et par rene ekspertorganer. Det ble ikke gitt regler for hvor
dan organene skulle virke sammen. De tre har da også hver sin 
vekst- og forfallshistorie.41

DØS, som besto av representanter fra næringslivet, de sentrale 
organisasjonene og staten, fungerte på et vis så lenge det kun
ne inkarnere den nasjonale samlingsånden etter krigen: man de
batterte nasjonalbudsjettene og stabiliseringspolitikken. Men 
så snart den politiske.: samstemmigheten løste seg opp, kom det 
til konfrontasjoner. DØS mistet gradvis sin betydning, nærings
livsorganisasjonene trakk sine representanter i 1952, og rådet 
ble oppløst i 1954. Det ble aldri til noe selvstendig hand
lende organ, men var avhengig av stabene i de forskjellige or
ganisasjoner og departementer. Etter at det ble oppløst, viste 
det seg at de korporative forbindelsene i økende grad fant sted 
under de enkelte departementer. På 60-tallet opprettet man et 
liknende, men mer uformelt organ, regjeringens kontaktutvalg.

I 1947/48 var det opprettet 10 bransjeråd. Opplegget var fra 
første stund problematisk: Norges Industriforbund (som ikke 
var forpliktet av de borgerlige partienes tilslutning til Fel
lesprogrammet) nektet å la seg integrere i et slikt "planøko
nomi sk" apparat. Rådene måtte derfor tvinges gjennom ved lov, 
etter mislykkede forsøk på å få istand en frivillig avtale. 
Næringslivets samarbeidsvilje var neppe særlig stor, og rådene 
fikk derfor ganske ukontroversielle oppgaver: de skulle regu
lere bransjestrukturen med tanke på maksimal samfunnsøkonomisk 
effektivitet, organisere samarbeids-, strukturrasjonaliserings- 
og effektiviseringstiltak, sikre utbredelse av forskningsresul
tater, osv. De fikk også visse oppgaver i forbindelse med den 
direkte reguleringen og nasjonalbudsjetteringen, men sank etter 
hvert hen til å bli rene konsulentorganer for industrideparte
mentet. I 1961 ble loven om brans jeråd revurdert så den ble mer 
i tråd med de virkelige forholdene: typisk nok lå den ny loven 
nær det Høyre hadde foreslått i 1947!

I motsetning til bransjeutvalgene ble produksjonsutvalgene i 
1945 opprettet med tilslutning fra alle parter. Men for å opp
nå dette måtte sosialdemokratiet i utgangspunktet gi avkall på 
planene om å gi utvalgene bestemmende myndigheter. De fikk 
bare rent rådgivende status. Bedriftsledelsens informasjons
plikt til utvalgene ble begrenset til tekniske og økonomiske 
spørsmål. Det koordinerende landsutvalget for produksjonsut- 
valg fikk ikke status som ankeinstans. Historiske studier av 
vedtakene i forbindelse med LOs og NAFs tilslutning til avtalen 
om produksjonsutvalg, viser at sosialdemokratene fikk dette ut-
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vannede programmet igjennom ved hjelp av temmelig graverende 
organisasjonspraksis. Opposisjonen ble utmanøvrert, og i runde 
ordelag fra ansvarlige kadre ble grunnplanets representanter 
forsikret om at produksjonsutvalgene ville få sentral betyd
ning i planøkonomien. NAFs protokoller viser at man aktet å 
forholde seg avventende passivt til saken slik at institusjo
nen ble gjort "betydningsløs og interesseløs",42 Konklusjonen 
må bli at dette er et godt eksempel på kanalisering av refor
mer i klassekompromissets navn. I samarbeidets og ansvarlig- 
hetens navn kneblet man i realiteten grunnplansaktiviteten.
For den sosialdemokratiske eliten telte hensynet til et knirke
fritt samarbeid med det frie næringslivet sterkere enn mulig
hetene for å gjennomføre en reell arbeiderkontroll. På en dis
kret måte hadde borgerskapet vist at dets maktbastioner ikke 
var rokket: resultatet var en utvanning av disse reformene som 
nettopp angikk forhold innenfor kapitalens eget domene (produk
sjonsprosessen) .

LO-ledelsen på sin side oppviste en adskillig mer betingelses
løs samarbeidsvilje. Man fant så å si fram til det felt der 
næringslivet hadde minst imot å samarbeide. Dette gjaldt opp
følgingen av DNA-regjeringens viktigste målsetting: å stimu
lere veksten i en situasjon med stramt arbeidsmarked. Produk- 
sjonsutvalgenes hovedoppgave ble derfor å bidra til samarbeid 
om produktivitetsøkningsoppgaver! Det som opprinnelig var et 
program for "sosialisering" eller i det minste "demokratiser
ing", slo således nesten over i sin motsetning: produksjons
utvalgene ble frivillige ledd i rasjonaliserings- og effektivi- 
seringsvirksomheten, organer for skjerpet teknisk kontroll i 
arbeidsprosessen, ikke for øket arbeiderkontroll i bedriftene. 
NAF var tydeligvis godt fornøyd med et slikt samarbeid: fra om
kring 1950 endrer de holdningen og oppfordrer i kor med LO til 
aktivisering av produksjonsutvalgene. Man fastslår i 1950 at 
fornyelsen av avtalen skjer "ut fra ønsket om å fremme trivsel 
og arbeidsglede gjennom samarbeid og samhørighet i bedriftene 
og å nyttiggjøre de ansattes erfaringer og innsikt til å øke 
effektiviteten, nedsette produksjonsomkostningene og bedre be- 
driftenes konkurranseevne til beste for bedriften, de ansatte 
og samfunnet som helhet".43

LO-ledelsen oppfordret altså lojalt til oppfølging av stabili- 
seringslinja. Allerede i 1947 ble LO og NAF enige om retnings
linjer for tidsstudier i industrien. I 1950 opprettet man "Ar
beiderbevegelsens komite for produksjonsøkning", som drev pro
dukt ivi tet skamp an j er, ansporet til deltakelse i produksjonsut
valgene, osv. - Gjennom Statens Teknologiske Institutt inngikk 
LO i 1950 en avtale om at også tillitsmenn skulle få være med 
på såkalt "Training within industry" (TWI)-kurs, som tidligere
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var importert fra USA for norske bedriftsledere. Det dreide 
seg om ren rasjonaliseringsopplæring: et program for å effek
tivisere arbeidsinnsatsen via samarbeid i bedriftene.44

Det finnes en rekke eksempler som befester inntrykket av grunn- 
fast "ansvarlighet” innen den norske fagbevegelsen på denne 
tiden. Men det spørs hvor dypt denne selvdisiplineringen stakk 
på grunnplanet: organisasjonsfolk i arbeiderbevegelsen klaget 
over at arbeidet i produksjonsutvalgene gikk relativt tregt. 
Motstanden tok kanskje form av apati.
På slutten av 40-tallet slo også den kalde krigens holdninger 
inn i norsk fagbevegelse. Slagordet til støtte for stabili- 
seringslinja var: "Fra klassesolidaritet til samfunnssolidari
tet": det parlamentariske flertallet var garantien for at sam
funnsforandringen nå var en kontrollert, skrittvis og legal 
prosess. Samarbeidsånden ble effektivt hamret inn: de som ikke 
ville "utlevere seg selv til samfunnet med alle sine evner og 
krefter" var "asosiale". Slike angrep ble rettet mot NKP når 
partiet sto fram og antydet at arbeiderklassen kanskje hadde 
andre interesser. Tradisjonelle kampsaker som lønnskrav og 
forslag om kortere arbeidstid i 1947/48 ble av DNA stemplet som 
uttrykk for unasjonale hensikter. Dermed kunne DNA støtte yt
terligere opp under tilnærmingen til det vestlige samarbeidet 
(Marshallhjelpen 1948, NATO-medlemskapet 1949). Mens NKP ble 
stemplet som "splittelsens apostler", kunne en ledende DNA- 
veteran som Tranmæl karakterisere Marshallhjelpen som en hjel
pende hånd fra "de fremskrittsvennlige krefter i Amerika, ar
beiderklassen, våre kamerater der borte".45 "

De særegne forhold under gjenreisningsepoken gjorde det altså 
mulig for sosialdemokratiet å styrke disiplineringen av arbei
derklassen: reformkrav ble absorbert av statsapparatet. Det 
er imidlertid vanskelig å finne kilder om hvordan grunnplanet 
virkelig reagerte på dette, og samfunnsforskere har hittil ikke 
interessert seg særlig for det. Det samme gjelder spørsmålet 
om grunnplanets holdning i den viktigste politisk-økonomiske 
debatten på 50-tallet: kontroversene om videreføringen av direk- 
tereguleringene. Saken illustrerer hvordan fagbevegelsens tra
disjonelle planøkonomiske programpunkter ble latt i stikken:
I direktereguleringenes glansdager ble det opprettet en komite 
(Sjaastad-komitéen) for utredning av pris- og rasjonerings-lov- 
givningen. I 1952 - da en god del av reguleringene allerede 
var nedbygget - la komiteen fram et forslag til en permanent 
rasjoneringslov som innebar en videreføring av de direkte regu
leringene. Den egentlige hjerne bak forslaget skal ha vært 
venstremann og prisdirektør Thagaard. Men forslaget kan også
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sees som et uttrykk for at visse sjikt innen fagbevegelsen øn
sket å føre den direkte planøkonomien videre. Forslaget førte 
til en massiv motkampanje fra næringslivets og dets organisa
sjoners (bl.a. Libertas) side: man satte igang "Næringslivets 
opplysningsutvalg" og gjennomførte underskriftskampanje. Men 
en rekke andre organisasjoner viste også skepsis. Dette gjaldt 
sågar LO-ledelsen, som på den tiden var lite positive overfor 
framstøt som kunne skade samarbeidet med arbeidsgiverne.

DNA gjorde her en klar retrett: forslaget ble ikke tatt til 
følge. Bare et modifisert forslag til prislov gikk gjennom. 
Ifølge historikerne var også DNAs engstelse for å skade velger- 
oppslutningen foran stortingsvalget i 1953 av betydning. Vik
tigere var det kanskje at lovforslaget ikke lenger stemte med 
terrenget: regjeringen hadde allerede merket seg anvendelig
heten av indirekte tiltak og betydningen av direkte pris- og 
mengderegulering ble etter hvert minimal.46 Vi finner altså 
igjen en viss bekreftelse på antydningen om at reformer innen
for kapitalens sfære støter på spesielle vanskeligheter. Det 
var således mulig for den private kapitalen å befeste sin makt 
gjennom gjenreisningsperioden.

I den senere tid er det kommet flere omfattende lover som like
ledes søker å gripe inn på kapitalens domene. Vi skal ikke gå 
like grundig inn på disse; det dreier seg særlig om endringen 
av aksjeloven slik at de ansatte får 1/3 av representantene i 
styre eller bedriftsforsamling (vedtatt 1972) , og om den nye 
arbeidsmiljøloven, som er en oppsamling av alle bestemmelser om 
arbeidervern (1977). Siden lovene er såpass nye, er det ennå 
sparsomt med undersøkelser av hvordan de i vealiteten virker.

Den generelle strategien fra næringslivssiden (bortsett fra de 
obligatoriske mishagsytringer) når det gjelder denne type lov
forslag, synes å være en slags tilbakeholden maktdemonstrasjon. 
Man vet hvor stor vekt sosialdemokratiet legger på å ha et åpent 
samarbeidsforhold, og vet at det skjer mye med reformforslagene 
før byråkratiet og de korporative organene lager lovforslag av 
dem.

På arbeiderbevegelsens side kan man skille mellom tre instanser: 
grunnplanet, LO-ledelsen og DNA-ledelsen. Det er som nevnt 
vanskelig å si så mye om hvordan grunnplanet har presset for å 
få arbeidervern-lover og representasjonsbestemmelser forbedret. 
Generelt preges 50-åra av et nesten lammet grunnplan: hele 
fagapparatet synes ensidig innstilt på å begunstige produkti
vitetsøkninger. På begynnelsen av 60-tallet kommer imidlertid 
spørsmålet om "industrielt demokrati" og "meningsfullt arbeid" 
på tapetet i sterkere grad enn tidligere: dette kan ha sammen
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heng med at 50-åras rasjonaliseringspress og tidsstudier etter 
hvert tvinger fram en økende oppmerksomhet om fysiske og psyko
sosiale skadevirkninger av industriarbeidet» På dette stadium 
blandes også en ny gruppe samfunnsforskere inn: LO og NAF går 
sammen om et "samarbeidsprosjekt" som undersøker "psykologiske 
jobbkrav", "selvbærende læreprosesser" og "delautonome grupper" 
i industrien. Prosjektet har nettopp interesse for begge parter: 
LO-kadre gikk på den tiden sterkt inn for å "humanisere" og 
"demokratisere" de mer personlige relasjoner mellom ledelse og 
ansatte (av mange ble dette ansett som selve definisjonen på 
industrielt demokrati). Samtidig hadde nok arbeidsgiver-siden 
baktanker om at produksjon i delautonome grupper kunne øke pro
duktiviteten, tatt i betraktning at den nye teknologien ble 
stadig mer komplisert. Men forskningsprosjektene brakte ikke 
så mye praktisk kunnskap for noen av partene: for ettertiden 
er det vel egentlig mest samfunnsfags-studerende som vil bli 
plaget med de ofte langdryge rapportene.

Som en grov konklusjon kan man si at LO-ledelsen var svært inn-r 
stilt på å holde et godt samarbeidsforhold til arbeidsgiver
siden. På 50-tallet reagerte den negativt på forslagene om å 
utvide det "økonomiske demokrati" gjennom l/3s styrerepresenta
sjon. Argumentasjonen var tvetydig: det ble hevdet at dette 
ville skade samarbeidsforholdet til arbeidsgiverne47, men sam
tidig brukte man det mer radikalistiske argumentet om at arbei
derne ikke burde bli gisler for bedriftsledelsens disposisjoner. 
Senere har LO-ledelsen imidlertid nærmet seg DNA i slike spørs
mål.

DNA viser en klar tilknytning til den "politiske konjunktur- 
syklus": eksempelvis er det liten tvil om at gjenopplivningen 
av et radikalt alternativ på venstrefløyen (SF i 1961) var en 
av årsakene til at man i 1961 på nytt blåste liv i de gamle 
tankene om økonomisk demokrati ved å nedsette det s.k. Aspen- 
gren-utvalget. Da DNA under Kings Bay-krisen kom i opposisjon 
mot etterkrigstidens første borgerlige regjering (1963), ble 
arbeidet i Aspengren-utvalget forsert fordi DNA ønsket å bruke 
forslagene om økonomisk demokrati til å markere en radikal op- 
posisjonsprofil.48 Disse sakene ble også hyppige merkesaker 
under DNAs opposisjonsfase mellom 1966 og 1971, Likeledes kan 
man peke på hvordan endringen av aksjeloven og arbeidsmiljø
loven kommer etter EF-nederlaget i 1972: i en fase der det var 
meget vesentlig for sosialdemokratiet å gjenvinne respekten hos 
store velgermasser. Ser man igjen på LO-ledelsen, så har de 
nylig gitt hint om at det kan bli aktuelt å gå inn for arbeider- 
flertall i bedriftenes styrer: dette utspillet har utvilsomt 
karakter av botsøvelse etter det oppsiktsvekkende knappe fler
tallet for tariffoppgjøret i 1980.
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Mange av lovene i forbindelse med arbeidervern inneholder utvil
somt viktige framskritt. Likevel er det viktig å være oppmerk
som på at den form disse lovene har fått ikke er den eneste 
mulige. Arbeidervernets innhold er entydig: man ønsker å bedre 
arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Men dette skal skje gjennom 
lover som stiller krav om hvordan arbeidsforholdene skal være 
ved en bedrift. Arbeiderne kan ikke reise egne lokale krav om 
arbeidsmiljøforhold: bare forhold omtalt i loven kan påklages. 
Arbeidsgiveren har ansvar overfor det offentlige: arbeiderne 
kan ikke saksøke bedriftsledelsen, men må gå via det statlige 
arbeidstilsynet med sine klager. Den nye arbeidsmiljøloven gir 
riktignok verneombud og miljøutvalg begrenset anledning til å 
gripe inn overfor helsefarlige arbeidsforhold, men arbeidsgi
veren kan anke avgjørelsen til arbeidstilsynet. Således blir 
det staten som både stiller og tolker arbeidsmiljøkravene og 
som har hovedansvaret for tilsyn med dem 49 Det er nettopp et 
typisk uttrykk for det sosialdemokratisk forvaltede klassekom- 
promiss at reformene har staten som en sikkerhetsventil: ar
beidsmil jøsaker er ikke en direkte kampsak mellom de to partene 
på det lokale plan. Nettopp den lokale konflikten - i alle sine 
varianter - er det avgjørende for kapitalistene å unngå. So
sialdemokratiet stiller opp kompromisset: kanalisering via 
staten.

POLITIKKEN OVERFOR PRIMÆRNÆRINGENE

Distriktene, eller "periferien", har alltid spillt en spesiell 
rolle i norsk samfunnsliv. Utenom visse sentrale strøk er Nor
ge et spredt befolket land og forholdene i norsk jordbruk uhyre 
småskårne sammenliknet med andre vestlige land. Men jordbruket 
har samtidig vært det viktigste grunnlag for bosettingen i dist
riktene. I Nord-Norge kommer fiskerinæringen i tillegg. I sør 
var sildefisket relativt industrialisert i løpet av mellomkrigs
tiden, men i nord ble torskefisket også etter krigen drevet fra 
småbåter (sjarker) og ofte i tilknytning til jordbruksdrift 
utenom fisket.

I 30-åra var fiskere og småbønder viktige alliansepartnere for 
sosialdemokratene. Allianseforholdet eksisterer også i etter
krigstiden, men blir etter hvert svært anstrengt. Kompromisset 
mellom borgerskapet og arbeiderklassen har så å si hatt "his
torien" (eller kapitalakkumulasjonen) i ryggen, det bygget på 
høykonjunkturen og velferdsstaten, Men veksten krever på sin 
side en stadig avgang av arbeidskraft fra primærnæringene over 
til de mer "produktive" arbeidsplassene i industri og tertiær- 
næringer (forutsatt stramt arbeidsmarked, som Norge har hatt i 
mesteparten av etterkrigstiden). Sosialdemokratenes hovedlinje 
har nettopp vært å begunstige veksten, samtidig har det vært
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viktig for partiet å vedlikeholde oppslutningen fra bestemte 
sjikt med tilknytning til primærnæringene.

Kontakten har særlig gått gjennom Norges Bondelag, Norges Bonde- 
og Småbrukarlag og Norges Fiskarlag. Vi har allerede nevnt hi
storien om inntektsutjamningsmålsetningen. Forhandlingene om 
inntektsoppgjør og priser for jordbruket har vært et konstant 
stridstema opp gjennom etterkrigstiden: jordbruksinntektene har 
vokst i takt med industriarbeiderinntektene, men den opprinne
lige forskjellen er ikke blitt utjevnet. Sosialdemokratiet har 
hanglet gjennom disse forhandlingene: delvis har regjeringen 
påberopt seg andre overordnede hensyn (jordbruksprisene kunne 
ikke stige tilstrekkelig til å sikre inntektsutjamning, da det
te ville stimulere inflasjonære tendenser), delvis har den 
støttet seg på motsetningene mellom Norges Bondelag (knyttet 
til storbønder og til det borgerlige Senterpartiet) og Små- 
brukarlaget (knyttet til de mindre brukene og DNA).

Inntektsoppgjøret er imidlertid bare en del av bildet; en over
sikt over resultatene av sosialdemokratiets politikk viser 
hvordan primærnæringsorganisasjonenes krav ganske systematisk 
er blitt trenert og kanalisert i retning av tilpasning til 
vekstmålsetningene.50 Det er åpenbart at primærnæringenes or
ganisasjoner ikke har hatt mulighet til å sette noe»-særlig bak 
kravene sine. Når den privatøkonomiske sektor først hadde fått 
anledning til å utvikle seg fritt, så var det selvsagt vanske
lig å bekjempe tendensene til konsentrasjon av kapital. Under 
norske geografiske forhold måtte dette føre til en ganske sterk 
uttynning av distriktsbosettingen. DNAs økonomiske politikk 
er ikke årsak til denne utviklingen, men DNA har forsterket 
tendensen. - Vi skal her i all korthet bare nevne noen detal
jer i dette bildet. (Vi opererer her med et svært forenklet 
interessebegrep (knyttet til de krav primærnærings-organisa- 
sjonene har stått for) og går ikke inn på spørsmålet om inte- 
resseforskjeller mellom forskjellige sjikt i primærnæringene.
Det siste har for øvrig vært et heftig stridstema på norsk 
venstreside, særlig etter EF-avstemningen.)

Strukturendring, og rasjonalisering har vært gjennomgående slag
ord i DNAs jordbrukspolitikk. Gang på gang har man påpekt at 
Norge hadde altfor mange og for små bruk. Det er derfor mye å 
hente på stordriftsfordeler, bruksstørrelsen bør økes. Bl.a. 
ble samvirketiltak anbefalt, men dette ble aldri noen særlig 
suksess. Videre måtte jordbruket mekaniseres og rasjonaliseres. 
For å oppnå disse målsettingene bygget man forskjellige selek
tive mekanismer inn i støtte- og subsidieordningene, slik at 
disse begunstiget produktivitets- og produksjonsøkning. Sys
temet ble utbygd gradvis av hensyn til samarbeidet med organi
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sasjonene. Mens støtteordningene i mellomkrigstiden hadde vært 
mer produksjonsuavhengige, ble nå flere tilskudd gjort produk
sjons avhengige: de som produserte mest, fikk mest tilskudd.

Resultatet var produktivitetsøkning. Mekaniseringen (60 000 
traktorer i 1960 mot 3000 i 1940) er en av årsakene til dette. 
Dessuten ble gjødslingen forbedret, og man økte bruken av kraft
for (hvorav halvparten måtte importeres). I 1950 oppnådde man 
igjen full dekning av husdyrprodukter til konsum (kjøtt, melk, 
egg), og la da vekt på å stimulere til mer korndyrking: men på 
tross av den sterke produktivitetsøkningen fikk man ikke ned 
importandelen av kraftfor. Videre ble spesialisert produksjon 
begunstiget, og meierisystemet ble sentralisert. Jordbruket 
ble således definitivt trukket ut av førkapitalistiske former 
for allsidig produksjon til eget bruk. Opp gjennom 50-tallet 
oppnådde man en klar nedgang i brukstallet når det gjaldt små
bruk, men lyktes ikke særlig i å få flere større bruk. Det av
gjørende for DNA var imidlertid at arealnedgangen og befolk
ningsnedgangen klart ble kompensert av produktivitetsøkningen: 
produksjonsvolumet økte. Først på 70-tallet kan man spore en 
viss usikkerhet i planleggernes holdning til denne utviklingen: 
i og med stigende internasjonal inflasjon øker faren for pris- 
økninger på Norges viktigste import-artikler til jordbruket: 
kraftf&r og matkorn. Hvis inflasjonen blir for sterk, vil det 
lønne seg å dempe på arealnedgangen og øke den innenlandske 
produksjon igjen.51

Bruksnedleggelser og befolkningsnedgang ble fort tallenes klare 
tale om distriktene: DNA framholdt imidlertid at det skulle 
skapes nye industriarbeidsplasser i distriktene. Men også dette 
innebar sentralisering. Først kom tanken om "hjørnesteinsbed- 
rifter" av typen Årdal Verk og Jernverket. Disse hadde imid
lertid den svakhet at de gjorde lokalsamfunnet avhengig av et 
meget ensidig næringsgrunnlag. Derfor gikk man senere over til 
å tale om "vekstsentra" og la opp en del tiltak i den forbind
else. Dette var også en dobbeltsidig reform: de industriali
serte sentrumsområdene ble etter hvert utsatt for store press
problemer. Sosialøkonomene mente derfor at vekstsentra var den 
,loptimalen løsningen: både i pressområdene og i utkantstrøkene 
ble utgiftene til infrastruktur (veier, tomter, bygninger, vann 
& kloakk, osv.) for høye.

Når det gjelder fiskerinæringen, så skiller den seg fra land
bruket på et viktig punkt: fiskeriene har tradisjonelt vært en 
norsk eksport-sektor, mens jordbruket har vært begrenset til 
hjemmemarkedet. Innen jordbruket har betingelsene for admini
strerte priser derfor vært bedre enn i fiskeriene.
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Sosialdemokratiets politiske bestrebelser på å styrke de objek
tive økonomiske tendensene er kanskje tydeligst i fiskerinær
ingen. Allerede tidlig etter krigen var den nordnorske yrkes
kombinasjonen fiske/jordbruk (fiskerbonden) fradømt livets rett. 
Grunntonen var også her at støttetiltakene skulle befordre en 
rask rasjonalisering og omlegging. Samtidig var det klart at 
distriktsproblemene i Nord-Norge måtte bli spesielt graverende 
siden landsdelen var så svakt industrialisert. (Regjeringen 
satte således i gang en omfattende distriktsutbyggingsplan: 
Nord-Norge-planen). Men universalnøkkelen til velstand var 
kapitalistisk vekst: sosialdemokratiet la således stor vekt på 
markedsåpningen og nødvendigheten av å gjøre fiskeriene til en 
konkurransedyktig eksportnæring. Man begunstiget derfor omleg
gingen fra tørr- og klippfiskeksport (som tradisjonelt gikk til 
lavpris-markedeir.) over til filetering og frysing, som kunne gi 
produkter bedre egnet til omsetning på de velstående deler av 
verdensmarkedet. Denne omleggingen krevde igjen en omlegging 
til trålerdrift og fabrikkanlegg for filetering og frysing. 
Fiskeri-industrien skulle bli en av de valutainnbringende eks
portnæringene. Også staten selv engasjerte seg i slik bedrifts- 
utbygging, særlig gjennom de såkalte Fi-no-tro-anleggene, eiet 
i fellesskap av stat, Fiskarlag og Råfisklag. Disse var helt 
basert på lønnsomhetskriterier. Et alternativ var muligens de 
s.k. fiskerisamvirkene: i 1952 var 54 distriktslokaliserte pro
duksjonslag i full drift. Men til disse tiltakene forholdt 
DNA-administrasjonen seg relativt passiv, bl.a. var man unnvik
ende til en del kredittforespørsler. Mange av subsidieordnin
gene var ensidige: eksportsubsidier, bedre lån til større båter. 
Fiskarbankens utlånspolitikk prioriterte helårsfiske (framfor 
kombinasjonsdrift), havfiske og trålerdrift (framfor kystfiske). 
Den ble etter hvert redernes bank mer enn fiskernes. I fiskeri- 
grensesaker på 60-tallet ga regjeringen etter for EFTA-press. 
Først på 70-tallet, da oljen kom inn i bildet, ble det aktivi
tet igjen i spørsmålet om utvidelse av de norske soner. Kon
klusjonen blir at regjeringen "bevisst diskriminerte eldre til- 
virkningsformer for å hjelpe fram den mest kapitaliserte del av 
produksjonen, nemlig frossenfisk-industrien."52 Da nærings- 
middel-firmaet Freia etablerte Findus i Hammerfest i 1951, fikk 
man skattefrie avsetninger og store lån.

I forbindelse med denne industrialiseringen var lovene (Tråler
loven og Lov om eie av fiskebåter) et problem: de ga fortrinns
rett for konsesjoner til aktive fiskere, mens den nye fiskeri
industrien hadde behov for selv å eie trålerne. Gjennom en 
rekke tillempninger og gunstige tolkninger ble konsesjonspoli
tikken på 50-tallet i tiltakende grad liberalisert, uten at 
lovens prinsipielle bestemmelser ble fjernet. Dermed var det 
mulig å fastholde en labil allianse med Fiskarlaget. Først i
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1972 ble lovens formuleringer gjort mer i tråd med realitetene. 
Fiskarlaget hadde kjempet mot disse tendensene, og lagets rep
resentanter i DNA ble stående som gisler. Findus fikk i praksi 
være vertikalt integrert selskap helt fra starten av: selskapet 
eide altså selv sine trålere.

DNA ville primært føre distriktspolitikk som industrialiserings- 
politikk. Resultatet var distriktsproblemer og gradvis avfolk
ning. Denne politikken har ført til at norsk venstreside har 
hatt et betydelig "grønt” innslag. På 60-tallet kunne ikke 
minst Ottar Brox53 peke på problemene: han viste at mange fis
kere satte seg mot tendensene: de foretrakk sjarkefiske kombi
nert med jordbruk og lot seg ikke lokke over i trålerindustrien 
selv om lønningene der var høyere. På basis av dette ville 
Brox utvikle en populistisk politikk som på grunnlag av små- 
drift og samvirke i lokalsamfunnet skulle være en motvekt mot 
avfolkningstendensene.

Ved inngangen til 80-åra viser det seg at både populistenes av- 
folkningsskremsler og de radikale populisme-kritikernes fore
stillinger om at sentralisert industrivekst ville gi proletari- 
sering, ikke forutsa utviklingen. Brox selv har skissert situa
sjonen i Nord-Norge i dag: det har skjedd en klar industriell 
sentralisering, men bosettingsstrukturen har ikke føyd seg ettei 
denne. Det betyr at mye arbeidskraft pendler, noe som er mulig 
p.g.a. kraftig utbygging av veinett og andre kommunikasjons
midler. Videre har det skjedd en kraftig vekst i arbeidsplas
ser i kommuneadministrasjonen, skole-vesenet, osv, og for det 
tredje er mye arbeidsløshet skjult av trygdeordninger54. Man 
kan kanskje si at avfolkningen er demmet opp gjennom velferds
statens utbygging på 60- og 70-tallet. Med den økonomiske stag
nasjonen blir imidlertid rammene for ytterligere vekst i kom
munenes aktivitet begrenset: det er ennå for tidlig å si om 
dette igjen vil forsterke nye eller gamle distriktsproblemer.

INDIREKTE REGULERING. PENGE- OG KREDITTPOLITIKK

Mange av de ekstraordinære kontrolltiltakene like etter krigen 
var - som nevnt - forutsatt avviklet når gjenreisningen var 
fullført. (I 1949 var realkapitalen på førkrigsnivå, i 1953 
var vareknappheten omtrent fjernet. Den siste reguleringen (av 
bilsalget) ble opphevet i I960.55) Men når stabiliseringslinjaj 
direkte reguleringer som helhet ble nedbygget fra omkring 1949, 
så hang det også sammen med regjeringens orientering i retning 
av vestlig økonomisk og politisk samarbeid. Tilslutningen til 
Marshallhjelpen (og i den forbindelse til det nyopprettede 
OEEC, senere OECD) i 1948 forpliktet Norge til å arbeide for 
handelsliberaliseringer. Overfor grunnplanet i arbeiderbeveg

116



elsen var hovedargumentet for dette den rent praktiske nødven
dighet av utenlandsk valuta for gjenreisningsformål.

Etterkrigstidens økonomiske utvikling i Norge er på mange måter 
preget av suksessive handelsliberaliseringer. Norge blir her
ved en liten bidragsyter til økningen i verdenshandelen, som 
er et sentralt forklarende moment bak etterkrigstidens høykon
junktur. 50-tallet er preget<av en viss konsolodiering av 
blokker innen Europa: EEC dannes, men Nordøk-forhandlingene 
går i oppløsning. På slutten av 50-tallet slutter de f,ytre 7" 
(Norge, Danmark, Sverige, England, Irland, Portugal, Sveits og 
Østerrike, senere assosieres også Finland) seg sammen i EFTA. 
EFTA-tilknytningen ble det neste store skritt i retning av åp
ning av den norske økonomien. Tilslutningen til EF passet for 
sosialdemokratiet logisk inn som en tredje fase i denne utvik
lingen, - men på dette punkt sprakk (som vi skal se) etter
krigstidens store klassekompromiss.

OEEC-avtalene var altså bare et første skritt, men de førte til 
avgjørende endringer: den detaljerte kontrollen med utenriks
handelen måtte løsnes (diverse varer kom på "friliste", ca.
75% midt på 50-tallet). Presset fra den utenlandske prisstig
ningen ble dermed sterkere (via importvarene). Dette presset 
hadde eksistert allerede under stabiliseringslinja, men da had
de man bekjempet det med prissubsidier. I 1949 var inflasjons
presset imidlertid så sterkt at 1/4 av statsbudsjettet besto 
av subsidier. Det var da åpenbart at noe måtte gjøres.

Den økonomiske politikken utover på 50-tallet må i tiltakende 
grad stri med motsetninger mellom "målsetninger": det viser seg 
at en politikk som satser på full prisstabilisering, ville tap
pe staten for så mange ressurser at andre målsetninger (vekst 
og full sysselsetting) ikke samtidig kunne innfries. Ut over 
på 50-tallet ble dette problemet over hele Vest-Europa kjent 
som "Phillips-kurven": Skulle man ha prisstabilitet måtte man 
godta noe arbeidsløshet eller omvendt: full sysselsetting førte 
nødvendigvis til noe inflasjon ("målkonflikt" brukes som beteg
nelse på dette). Dersom man også kobler på problemet om under
skudd på betalingsbalansen overfor utlandet, får man det som 
er blitt kalt den "magiske trekant": umuligheten av samtidig å 
ha prisstabilisering, full sysselsetting og balanse i utenriks- 
regnskapet. Problemet med å innfri alle målsetningene samtidig 
preger også norsk utvikling etter 1950»

Vinteren 1949/50 ble politikken således "justert": gradvis gikk 
man over til "indirekte reguleringer". Skjematisk beskrevet 
består forskjellen i at staten ikke lenger griper direkte (el
ler "mikroøkonomisk") inn med kvantumsreguleringer, prisfast
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settelser, osv. Istedet griper man til en type makroøkonomisk, 
indirekte regulering, der forholdet mellom pengeøkonomi og 
realøkonomi spiller en sentral rolle. Det er nettopp denne 
type indirekte regulering som er kjernen i keynesianismen, for
di den gir det største spillerom for den blandingsøkonomiske 
pluralisme som keynesianismen er oppstått i forbindelse med.

Dette befester det blandingsøkonomiske prinsippet: det økono
miske systemet ("markedet") får en ny grad av selvstendighet, 
og regjeringen tilsvarende mindre direkte ansvar (sammenliknet 
med direkte-reguleringene). Man kan på nytt merke dobbeltheten 
i den sosialdemokratiske "samfunnsstyring": det hadde vist seg 
at detaljreguleringen og subsidiene under stabiliseringslinja 
hemmet "markedsmekanismens" dynamikk i forhold til industri
strukturen: en rekke umoderne bedrifter fikk støtte til å drive 
videre. Med handelsliberaliseringene ble markedsmekanismens 
påvirkning uvegerlig mye sterkere: en del utenlandske varer 
kunne nå konkurrere på norske markeder. Det økede presset vir
ket helt i tråd med de statlige krav om sterkere mo demise rings- 
press, samtidig som den sosialdemokratiske regjeringen selv 
slapp å ta så mye ansvar for denne utviklingen.

Finanspolitikken (eller bedre statsfinanspolitikken) hadde vært 
det sentrale redskap under stabiliseringslinja: fordeling av 
subsidier og støttetiltak. På 50-tallet kommer penge- og kre
dittpolitikken i tillegg til finanspolitikken. Før krigen var 
denne politikken entydig nasjonalbankens oppgave: etter krigen 
er de fleste nasjonalbanker blitt knyttet nært til staten. Den 
kanskje greieste måten å definere penge- og kredittpolitikk 
til forskjell fra finanspolitikk på, er at penge- og kreditt
politikk prinsipielt kan føres selv om staten overhodet ikke 
involverer seg i det økonomiske kretsløp. Altså: selv om sta
ten overhodet ikke har statsutgifter, kan den manipulere og 
bestemme over rentefoten, plasseringsordninger, osv. Penge- 
og kredittpolitikk er således den reneste form for "indirekte 
regulering". Den forutsetter et utbygget bank- og kreditt
system, og dette systemet er på 50-tallet i ferd med å komme 
på fote igjen i Norge. En slik utvikling har selvsagt sammen
heng med konsolideringen av det private næringsliv, og den 
skjer gjennom forholdsvis sterk konsentrasjon: På 50/60-tallet 
kommer en ny bølge banksammenslåinger, som særlig rammer spare
bankene. (En første bølge, som særlig rammet forretningsban
kene, kom med krisa på 30-tallet.) Herved ble også kreditt- 
givningen mindre distriktsbasert, noe som på 60-tallet ga seg 
utslag i opprettelsen av den del statsbanker med spesiell om
sorg for distriktene.

Hovedpoenget i praktisk keynesianisme er at penge- og kreditt
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politikken skal underordnes finanspolitikken. Finanspolitikken 
er motkonjunkturorientert, ekspansiv når det er nødvendig.
Penge- og kredittpolitikken støtter opp om dette og eliminerer 
således kortsiktige spekulative utslag innen bank- og kreditt
vesenet. (Forbindelsen til Keynes’ diktum om "rentenistens 
nådedød" og Colbjørnsens begrep om "statskapitalisme" skulle 
være klar). Først med krisa på 70-tallet utfordres denne teo
rien av nyere monetaristiske retninger som går inn for å gi 
penge- og kredittpolitikken en overordnet plass i forhold til 
finans p o1itikken.

I forhold til den industrielle kapital representerer bank- og 
kredittvesenet (eller finanskapitalen) en selvstendiggjøring 
av funksjoner som knytter seg til kapital-kretsløpet. Finans
kapitalen handler med penger og er således avhengig av den in
dustrielle kapitalens vekst. I forhold til arbeiderbevegel
sens planøkonomiske intensjoner har derfor bank- og kreditt
systemet alltid stått spesielt i søkelyset mhp. statliggjør- 
ing.56 Også i etterkrigstiden dukker dette tema opp igjen i 
DNA og blir en kasteball mellom langdryge komite-behandlinger 
og fornyede grunnplansinitiativer. Den ferdig kanaliserte re
form "Demokratisering av forretningsbankene" forelå først med 
endringene av forretningsbank-loven fra januar 1978: styrene 
skal iflg. dette ha en representant fra de ansatte, mens ban
kenes representantskap skal ha representanter valgt av hhv. 
det offentlige (Storting/Fylkesting), aksjonærene og de ansatte. 
Bankenes stilling har neppe blitt særlig forandret etter at 
disse reformene trådte i kraft.

Penge- og kredittpolitikken er nettopp en politikk på blandings
økonomiens premisser. Kredittsystemet skal bestå av selvsten
dige enheter og samtidig skal disse brukes av staten som et in
strument i den økonomiske politikken. Det hele begynner i 1951 
med samarbeidsforsøk: det opprettes et korporativt organ med 
navnet "Samarbeidsnemnda" med representanter fra Norges Bank, 
Bankinspeksjonen, Spare- og forretningsbankene og (fra 1955) 
forsikringsselskapene. På basis av diskusjonene i nemnda kom
mer man fram til "uformelle" overenskomster, s.k. "renteoverens- 
komster". Senere kom man også fram til avtaler om kvantitativ 
kredittbegrensning. En tradisjonell tanke fra 30-åra var at 
renten burde være lav, slik at det ble mer fristende å inves
tere enn å spare. Også dette innebærer en prioritering av den 
produktive kjernen i det kapitalistiske system: den produktive 
kapitalen får billige lån (her er for øvrig noe av grunnen til 
den tradisjonelt lave egenkapital-andelen i norsk industri) 
mens finanskapitalen må finne seg i stramme tøyler.

For å forstå betydningen av dette, er det nødvendig å gå litt

119



nærmere inn på den penge- og kredittpolitiske "styring11: tanken 
bak det hele er at de fleste private investeringer skjer via 
lån, og da kan man styre det totale omfanget av disse lånene 
ved å regulere tilgangen på lånekapital via ordninger som ren
teregulering, reservekrav, plasseringsplikt, utlånsrammer, osv, - 
For Norges vedkommende gjelder imidlertid at slik regulering 
fram til 1965 ikke var lovfestet, men basert på frivillig for
lik i Samarbeidsnemnda. I 1965 vedtok man Penge- og kreditt
loven, som ga staten mer direkte kontroll. Bortsett fra admi
nistrative forskjeller blir imidlertid praksis ganske lik i 
begge tilfelle. I Samarbeidsnemndas tid var trusselen om lov
regulering hele tiden et "ris bak speilet"» slik at kreditt
institusjonene ikke våget å presse sin makt altfor langt.

Et skjematisk eksempel på hvordan slik lovgivning virker er 
følgende: Hvis staten hever renten, blir det mer fristende å 
spare, og via plasseringsplikten kan man sørge for at den ekstra 
sparingen i bankene unndraes økonomien for en stund. Man be
grenser da den pengemengden som er i omløp og demper således 
den totale etterspørselen. Det fins her diverse varianter og 
muligheter som bare fagøkonomene har oversikt over. Penge- og 
kredittloven er nettopp en fullmaktslov, slik at de enkelte 
virkemidler kan skreddersys for den aktuelle konjunktursitua
sjon. På denne måten påvirkes investeringene bare "indirekte" 
og "makroøkonomisk". Man kan altså ikke lenger regulere inves
teringene direkte inn i bestemte bransjer: det blir opp til 
"markedsmekanismen" og det private initiativ hvor den tilgjenge
lige kreditten skal ta veien. Slike tiltak virker langsomt i 
forhold til investeringene: prosjekter som allerede har fått 
lån, rammes ikke og realiseringen av disse kan ta lang tid.
(Dette er noe av grunnen til at denne type motkonjunkturpoli
tikk alltid må være på forskudd i forhold til konjunkturbeve
gelsen.) Da Norge har hatt en ganske sentraldirigert rentedan
nelse, vil tiltakene likevel virke raskere enn i land med mer 
desentraliserte renteforhold. Det kan være grunn til å merke 
seg at det norske systemet for kredittregulering skiller seg 
fra mange andre land: man behøver ikke gå lenger enn til Dan
mark for å finne en mer passiv politikk, der de private kreditt
institusjonene i større grad overlates til seg selv.
Den prinsipielle tanken var at penge- og kredittpolitikken skul
le brukes som et middel ved siden av statens direkte innflytelse 
i økonomien via finanspolitikken (stats-utgiftene og -inntek
tene: skatter og avgifter): det ble altså oppfattet som en ut
videlse og "forfining" av redskapene for makroøkonomisk styring. 
Kredittloven av 1965 ga staten et sikrere grep om disse virke
midlene: Samarbeidsnemnda ble da oppløst fordi kredittinstitu
sjonenes representanter trakk seg ut av samarbeidet. Men nye
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diskusjons- og informasjons-organer av korporativ type dukket 
raskt opp igjen: for tiden har man både et kredittpolitisk ar
beidsutvalg og et kredittpolitisk råd, det sistnevnte på em- 
bedsmannsplan.57 Det skal for øvrig nevnes at de borgerlige 
partiene angrep loven heftig (som et nytt utilbørlig statlig 
overgrep) da den ble debattert i Stortinget i 1965* Likevel 
ble det ikke gjort noe mer med saken da den borgerlige regjer
ingen etter valget i 1965 overtok: man satte loven ut i livet 
uten å nøle.

ØKONOMISK POLITIKK PÅ 50-TALLET

I og med at det økonomiske system i større grad overlates til 
seg selv, skjer også lønnsoppgjørene på 50-tallet mer desen
tralisert, for det meste forbundsvist og i liten grad preget 
av statlige inngrep. Subsidierings-systemet blusser bare opp 
tidvis i forbindelse med vanskelige lønnsoppgjør. Prisutvik
lingen er nå ikke lenger diktert, men taler sitt klare språk 
gjennom prisindeksen. Det statlige planøkonomiske apparat 
stilles altså overfor nye utfordringer, inflasjonspresset kom
mer både fra arbeidsmarkedet og den mer åpne utenriksøkonomien. 
En sentral person i dette apparatet, Odd Aukrust, fastslår: 
"Pris- og inntektspolitikkens hovedoppgave ble fra nå av å hol
de mest mulig igjen på den pris- og lønns-spiral som truet".58 
Som en følge av jordbruksorganisasjonenes press for å få inn
fridd løftene om inntektsutjamning for bøndene (noe som måtte 
skje via økte jordbrukspriser, et krav som lenge hadde vært 
holdt nede under stabiliseringslinja) ble også jordbruksprisene 
koblet til kostnadsindeksen og lønnstariffen. Dette ble nok en 
faktor bak inflasjonspresset. Men særlig betydning hadde den 
utenlandske prisstigningen. Krigføringen i Korea skapte en in
ternasjonal "Koreaboom" som stimulerte inflasjonstendensene. 
Videre devaluerte regjeringen den norske krona i takt med den 
engelske pund-devalueringen i 1949 (importprisene fra andre 
land enn England ble da høyere).

Ut fra en samlet vurdering av situasjonen la de norske myndig
hetene opp til en kontraktiv politikk de første årene på 50- 
tallet: den totale etterspørselen måtte senkes, for man måtte 
nå belage seg på å finansiere den økede importen ad mer tradi
sjonelle veier (lån, osv. - Marshallhjelpen ville falle bort). 
Ifølge Aukrust førte man en "bevegelig krigføring" mot de mange 
inflasjonsdrivende faktorene: man krevde moderasjon i lønnsopp
gjørene (det ble oppnådd svak reallønnsøkning) og førte en 
strammere finanspolitikk, der man søkte å dempe privat og of
fentlig (unntatt det militære, jfr. NATO og kald krig) konsum. 
Siden denne politikken var relativt vellykket, har man hevdet
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at den inflasjonen som kom var importert. Konsekvensen av det
te ble ikke minst at den internasjonale nedgangskonjunkturen 
som kom i 1951-52 hadde små skadevirkninger for norsk økonomi: 
allerede under den forutgående boom hadde man strammet inn. 
(Dette er for øvrig et eksempel på hvordan konjunkturbevegel
sene på den tiden var forskjellige i de enkelte land: dette 
fordi internasjonaliseringen av vare- og kapitalstrømmene ennå 
ikke var særlig langt framskreden.)

Men problemene meldte seg snart igjen: fra 1953/54 trådte den 
nye og mindre restriktive prisloven i kraft; de direkte regu
leringene var definitivt avviklet, men den økonomiske situa
sjonen var usikker. Regjeringen var plaget av den nevnte "ma
giske trekant". Siden full sysselsetting var absolutt over
ordnet målsetning, måtte man tilpasse politikken slik at infla
sjon og betalingsbalanse ikke ble så problematisk at man måtte 
gi slipp på den fulle sysselsettingen.

Som en følge av de friere innenlandske forholdene steg prisene 
på viktige matvarer, og som følge av stor import (bl.a. mye 
kjøp av skip, maskiner) fikk man stort underskudd på drifts
balansen med utlandet. Valutainntektene av eksporten dekket på 
langt nær dette. Grunnplanet bet seg særlig merke i prisstig
ningen på matvarer: en rekke protester kom inn til LO-admini- 
strasjonen, og LO og DNA-representanter øvet press på regjerin
gen for å få inflasjonen dempet. Bl.a. antydet de at samar
beidsavtaler innenfor næringslivet (karteller, oligopolisering) 
presset prisene opp, og mente at regjeringen burde ta i bruk 
prisregulering igjen (noe den nye prisloven ga muligheter til). 
Regjeringen (ledet av Torp) forsøkte å forhandle seg fram til 
et samarbeid med næringslivets organisasjoner på dette punkt, 
men igjen ble økonomiens selvstendige makt demonstrert: for
handlingene ga ingen resultater. Dette førte til at DNA skif
tet regjering: Gerhardsen overtok igjen som statsminister og 
den nye regjeringen iverksatte de s.k. "februartiltakene" i 
1955. Disse tiltakene beskrives ofte som et forsøk på å dempe 
investeringene; som ble ansett å være for høye. Det var imid
lertid mer på tale å forsterke vekten på investeringer i valuta- 
innbringende eksportindustri - altså: øket vekt på de bedrifter 
som var mest konkurransedyktige i internasjonal sammenheng.59 
I tråd med planer i Nasjonalbudsjettene 1965-6 førte regjerin
gen en strammere finanspolitikk (for å bremse på etterspørselen) 
og gjeninnførte visse tollsatser og avgifter.

Videre benyttet man for første gang penge- og kredittpolitiske 
reguleringer som grep videre enn "renteforståelsen": renten ble 
hevet (dvs. diskontoen - en sats som er retningsgivende for 
renten - ble satt opp fra 2,5% til 3,5%) for å gjøre invester-
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inger dyrere, I tillegg til dette innførte man (som nevnt) 
direkte kontroll med bankenes utlån og søkte derved å redusere 
pengemengden. I Samarbeidsnemnda ble-partene enige om å sette 
tak på kredittgivningen: utlånet skulle de to neste år ikke 
overstige 1955-nivå: ledige midler ut over dette skulle bindes 
i statsobligasjoner ("plasseringsplikt" - for bankene gjør det
te prinsipielt ingen forskjell siden de får samme rente).

Denne første lempning på lavrentepolitikken og tendensen til 
penge- og kredittpolitisk manipulering avfødte en viss protest 
fra LO-hold: Gerhardsen var nødt til å fastslå at DNA ikke had
de "gitt opp sitt sosialistiske grunnsyn",60 Renteøkningen ble 
betegnet som et foreløpig tiltak, men renten ble senere ikke 
brakt ned igjen! (I dag er det snakk om å slippe renten helt 
fri) .

Alt i alt skjedde det fram mot 1956 en "temmelig kraftig" (Au
krust) økonomisk-politisk innstramning. Resultatet var klare 
bevegelser på arbeidsmarkedet (friksjonsledighet). Til tross 
for dette holdt inflasjonstendensene seg, kampen mot disse var 
ikke vellykket etter 1953.

Underskuddet på driftsbalansen var et av hovedproblemene på be
gynnelsen av 50-tallet, og en av de konsekvensene som ble truk
ket av dette var et nytt skritt i retning av "blandingsøkonomi": 
regjeringen bestemte seg til å invitere utenlandsk kapital til 
Norge. (Man hadde aldri vært prinsipielt imot dette, men først 
nå ble det bevisst strategi). Dermed søkte man å takle både 
problemet om utenlandsk valuta og intensjonen om modernisering: 
sammen med den utenlandske kapitalen håpet man også å få bl«a. 
avansert know-how om moderne teknologi. Også OEEC anbefalte 
på den tiden Norge å satse på utenlandske investeringer, i tråd 
med den bølge av internasjonalt samarbeid som var igang. I 
perioden fra 1955 skjedde det således en sterk vekst i uten
landsk engasjement i norsk industri.61 Man fikk en ny runde 
med utenlandsk kapitalinnsprøytning, delvis i de samme industri
grener som var blitt utenlandsfinansiert i 1900-1920-åra (den 
kraftkrevende industrien: særlig aluminiumsproduksjon: Mosjøen 
1958, Husnes 1962, Lista 1968. Dessuten bygget utenlandske 
oljeselskaper oljeraffinerier.)

Til tross for innstramningene mindt på 50-tallet ble den norske 
økonomien på nytt rammet av det internasjonale konjunkturtil
bakeslaget i 1958. Virkningene var nå sterkere enn i 1953, og 
dette gjorde at staten for alvor satte fart i jakten på uten
landske investorer. (Regjeringens motkonjunkturpolitikk i 
1957/58 var lett forsinket, nølende og lite vellykket). Kon
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klusjonen på problemene i 1958 (etterkrigstidens høyeste ar
beidsløshet: 2%) var den velkjente: en ytterligere intensiver
ing av industrialiseringstakten var nødvendig for å bekjempe 
arbeidsløshetstendensen. Alle konsesjonsrestriksjoner ble 
lempet på og regjeringen utnevnte den tidligere generalsekre
tæren i FN, Trygve Lie til ndollarambassadør,r som skulle reise 
på propagandareise til utlandet for norsk industri, Det ble 
framholdt at norsk økonomi var for ensidig, man måtte følge 
med i produksjonsmetoder, teknikk, kunnskap, osv. og derigjen
nom styrke den valutainnbringende storindustrien: fremmed eier
kapital var helt nødvendig. Høyre var her helt på linje med 
DNA, mens mellompartiene var mer betenkt, f.eks. da Nestlé fikk 
overta 80% av Findus.

60-TALLET: STRUKTURPROBLEMER

På 50-tallet hadde man internasjonale lavkonjunkturer i 1953 
og særlig i 1958, På 60-tallet slo etterkrigstidens interna
sjonale høykonjunkturer for alvor igjennom» I administrasjonen 
bredte det seg en gjennomgående optimisme om mulighetene for 
stabil økonomisk vekst.62

Statsutgiftenes andel av bruttonasjonalproduktet vokste særlig 
sterkt mellom 1965 og 1975. Typisk velferdsstatlige områder 
som utdannelsesvesenet og helsevesenet vokste sterkest på 60- 
tallet. Man kan sette opp en hel katalog over de ofte dras
tiske endringer som har funnet sted i folks levekår: boligstan
dard, hjelpemidler i husholdningen, telefon, kommunikasjoner, 
massebilisme, turistreiser, osv.63

I 60-åra feiret velferdsstaten sine glansdager. Men man må ikke 
tro at høykonjunkturen betød at stat og industri hvilte på sine 
laurbær og høstet inn profitter uten videre. Tvert om: presset 
i økonomien blir sterkere enn i 50-åra, Riktignok har norske 
industripolitikere alltid ytret bekymring over "strukturprob
lemer" i norsk industri, men på 60-tallet blir oppmerksomheten 
på dette felt spesielt sterk.

Dette har åpenbart sammenheng med den drastiske tollnedbyggin- 
gen som fant sted ved tilslutningen til EFTA i 1959/60. Dette 
innebar - som Industriforbundet bemerket - at norsk industri 
plutselig så et marked med 90 millioner innbyggere åpne seg, 
mens man tidligere (tross handelsliberaliseringene på 40- & 
50-tallet) hadde vært vant med et hjemmemarked på 3,5 millio
ner.64 Samtidig innebar denne "åpningen" at konkurransepresset 
fra utenlandske selskaper på det norske hjemmemarkedet ville 
øke. Som i 50-åra håpet sosialdemokratiet at den skjerpede 
konkurransen ville stimulere nytenkning og nyskapning på alle
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områder i norsk næringsliv.

Det var ikke den tradisjonelle storindustrien som ble mest ut
satt gjennom EFTA-tilknytningen.65 Industristrukturen endret 
seg i løpet av 50- og 60-tallet: den viktigste tendens var ut
viklingen av verkstedindustrien (og andre "ikke-tradisjonelle" 
industrier). På 50-tallet var disse hjemmemarkeds-orientert 
(følgelig ikke valutainnbringende) og relativt underutviklet i 
forhold til andre europeiske land. Den økonomiske politikken 
synes å ha prioritert de tradisjonelle eksportindustriene ut 
fra en tanke om at Norge bare kunne konkurrere på felter der 
man hadde fortrinn knyttet til naturressursene. Det økede kon
kurransepresset på 60-tallet betød imidlertid en ansporing for 
verkstedindustrien. Det er hevdet at denne sektoren så å si 
måtte "demonstrere sin ekspansjonskraft" før den ble tatt hen
syn til i den statlige planleggingen.66 I 60-åra kommer imid
lertid denne gruppen av ikke-tradisjonelle industrier i fokus 
for den industripolitiske debatt. De norske skipsverftene er 
typiske: før første verdenskrig var de godt på høyden inter
nasjonalt. I 50-åra var de derimot for små til å kunne hevde 
seg (maksimalt 15 000-tonnere kunne bygges). På 60-tallet 
skjer det imidlertid en klar dreining. De to viktigste resul
tatene av konsentrasjonene blir: Aker-gruppen (på Stord verft 
kan man sette sammen supertankere i internasjonal størrelse:
300 000-tonnere) og Kværner-konsernet (med Moss-Rosenberg- 
verkstedene).6 7

Verkstedindustrien blir etter hvert framhevet som løsningen på 
de "strukturproblemer" (tilpasnings- eller omstillings-prob- 
lemer var alternative betegnelser) som den fornyede handels- 
liberaliseringen førte med seg. I flere offentlige dokumenter 
om industripolitikken (både fra borgerlige og sosialdemokratis
ke regjeringer) skisseres endringene i de internasjonale ramme
betingelsene: øket teknisk endring, økt internasjonal integra
sjon og nye råstoffkilder. Slike faktorer bidro til å minske 
det fortrinn vannkraften hadde gitt Norge.68 De sektorene som 
utmerket seg som internasjonale vekstområder var preget av høy
ere bearbeidingsverdi, høyforedlede varer, større eksportandel, 
mer vekt på stordriftsfordeler (større tekniske enheter) og mer 
kapitalintensiv drift.69 Idealet var på mange måter Vest-Tysk- 
land (eller Sverige), med sin store eksportsektor basert på 
ferdigvarer av så høy kvalitet at priskonkurransen blir av 
mindre betydning.

Diagnosen for norsk industristruktur ved slutten av 60-åra lød 
punktvis: (1) for små enheter, både i produksjons- og finan- 
sierings-henseende, (2) for liten vertikal integrasjon (særlig 
var ferdigvare- og omsetningsleddene for dårlig utviklet), (3)

125



dårlig utviklet markedsføringsapparat, (4) for liten vekt på 
forskning og utvikling, (5) for svakt administrativt miljø, 
for dårlig ekspertise. - Svaret på alle disse problemene var: 
strukturrasjonalisering, definert som "tiltak med sikte på å 
bedre bedriftenes tilpasning til de nye tekniske, markedsmes
sige, finansielle og organisasjonsmessige forhold, etc."70 
Slike tiltak var, igjen punktvis: (1) fusjons- og konsern
dannelser - større og mer slagkraftige enheter, (2) bedre ut
nyttelse av vekstmulighetene i mindre cg mellomstore bedrifter, 
(3) økt innsats i salg og markedsføring, med sterkere vekt på
eksportsiden, (4) større vekt på å forbedre produkt-utviklingen 
samt forsknings- og utviklingsmiljøet, (5) sikre et høyt in
vesteringsnivå* Slike universalsvar skulle gå igjen utover på 
70-tallet. Problematikken synes å være kronisk for norsk in
dustripolitikk. 7 1

Verkstedindustrien hadde de største muligheter til å leve opp 
til disse utviklingstendensene. Norge hadde riktignok ingen 
bilfabrikker, men en god del skipsverft, videre en viss tradi
sjon i elektroteknisk industri, osv. Den "ikke-tradisjonelle" 
industrien er ikke spesielt tilknyttet naturlige produksjons
forutsetninger. Den produserer ikke halvfabrikata, men ferdig
varer og kapitalvarer med relativt stor bearbeidingsverdi. Den 
er knyttet til produktspesialisering og er altså kunnskapskre- 
vende. Den er avhengig av å selge både ute og hjemme: skillet 
mellom hjemmemarked og eksportmarked er altså utvisket. På 
grunnlag av denne industritypens utvikling på 60-tallet er det 
påstått at først på dette tidspunkt utvikler Norge ,rden struk
tur som er typisk for en moderne industrinasjon", nemlig en 
økonomi med relativt velutviklet verkstedindustri for produk
sjon av avanserte kapitalvarer og moderne konsumvarer.72

De industripolitiske hovedspørsmål på 60-tallet dreier seg om 
hvordan staten skal påvirke denne prosessen, Tendensen til 
statlig engasjement var voksende. Utviklingen kan antydes med 
et tre-stegs-skjema: den økonomiske politikken på slutten av 
40-tallet besto i direkte-reguleringer, i mikroøkonomisk styr
ing. På 50-tallet utviklet man mer indirekte, makro-økonomiske 
styringsmetoder. På 60-tallet blir dette apparatet supplert 
med institusjoner som trekker i retning av sterkere mikro-øko- 
nomisk styring. Visse statsbanker får en sterk utlånsøkning, 
og det bygges ut et broket mangfold av halvstatlige garanti
institutter og fonds, en "industriadministrasjon",73 De nye in
stitusjonene (som opprettes på initiativ fra departementene) 
skal på den ene side inngå som ledd i strukturtilpasnings- og 
moderniseringsbestrebelsene, men dette søkes samtiidig kobtet 
til visse velferdsstatlige målsettinger: man ønsker altså dob
bel ttydige reformer. Institusjonene skulle bidra med finansi-
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ering og eksperthjelp (toppfinansiering, garantier, invester- 
ingsstøtte, koordinering). Ikke minst legger man vekt på å 
vise hensyn til sysselsettingen i distriktene; Distriktenes Ut
byggingsfond (etablert 1960) var et sentralt organ i så måte.
Et annet tiltak i den forbindelse var de statlige "industri- 
vekstanlegg" (SIVA): ferdige industrilokaler til utvalgte kom
muner.

Andre organer innen industriadministrasjonen var Småindustri- 
fondetj Tiltaksfondet (etablert 1935, reorganisert 1960) som 
skulle fremme spesialisering, konsentrasjon og eksportorien
tering ved å garantere for lån i Industribanken og andre kre
dittinstitusjoner, og Utviklings fondety som særlig skulle frem
me forsknings- og utviklingsarbeidet. Også på andre felter vok
ste det statlige engasjement: utdanningssystemet ble kraftig 
utbygget: økende kvalifikasjoner var nødvendig dersom bedrif
tene skulle ha "evne til tilpasning og til aktiv deltagelse i 
den teknologiske nyskapningsprosess".74 Samtidig kunne disse 
reformene kobles til sosialdemokratiets program om "øket like
stilling". - Men i tillegg måtte den kvalifiserte arbeidskraften 
stille opp i de vekstområdene der arbeidsplassene fantes: staten 
overtok på denne tiden arbeidsformidlingen og satte iverk for
skjellige mobilitetsfremmende tiltak. Slike reformer har imid
lertid alltid vært vanskeligere for sosialdemokratiet å legi
timere. Haakon Lie registrerte tidlig at venstreopposisjonen 
hadde en grobunn når mobiliteten økte: "Vi finner også en pro- 
testholdning - en slags uklar radikalisme - blant de som skif
ter yrke og miljø. Flyttingene yrkesmessig og geografisk fø
rer lett til en viss rotløshet, usikkerhet og til vantrivsel."75 
Men på dette punkt har kompromisset med industrikapitalen veiet 
så tungt at DNA aldri har moderert sin mobilitetsfremmende poli
tikk.

Med denne økningen i de offentlige kredittene oppstår det et 
felt som ligger "mellom" den regulære finanspolitikken (statens 
egen utbygging av infrastruktur, sosial- og velferdstiltak, 
osv.) og den rene penge- og kredittpolitikk. Sistnevnte består 
som nevnt i å regulere finansinstitusjonenes ramnebetingeIser, 
og det er da ikke mulig nærmere å kontrollere hvem som låner i 
bankene og hva midlene skal brukes til. Selv om man kunne gi 
visse distrikter gunstigere betingelser (f.eks. mindre plass- 
seringsplikt for nordnorske banker) var dette åpenbart ikke 
nok. Systemet med statsbanker og halvstatlige garantiinsti
tutter faller mellom disse to ytterpunktene: staten forestår 
kredittgivningen, men det private initiativ skal ha hånd om 
prosjektene. Staten søker å balansere støtten slik at den vir
ker moderniserende og samtidig velferdsøkonomisk. Om statsban
kene heter det gjerne at de skal innfri behovet for langsiktig
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kreditt der det private kredittsystemet vegrer seg. Således 
har dette systemet blitt et nytt ledd i innsnevringen av det 
private kredittvesenets spillerom. (Mange av sparebankene i 
distriktet måtte på denne tiden legge ned som en følge av kon- 
sentrasjonstendensene innen kredittvesenet). Resultatet av alt 
dette ble en "selektiv industripolitikk", et sentralt innslag 
i 60-åras og 70-åras industripolitiske bilde.

Etter DNAs valgnederlag og dannelsen av den borgerlige samlings
regjeringen (Borten-regjeringen) i 1965, ble diskusjonen om 
industripolitikken noe krassere, da DNA i opposisjon søkte å 
markere en skarpere kontrast til de borgerlige partiene enn tid
ligere. Borten-regjeringen hevdet prinsipielt at "bedriftene 
selv" måtte være drivkraften i strukturrasjonaliseringen. Men 
den kunne i praksis ikke fraskrive seg ansvaret for en rekke 
fortsatte inngrep (blant annet fortsatte veksten i statsbankenes 
utlån). Kontroversene kom derfor særlig til å dreie seg om for
holdet til det private kredittvesenet. Konkurransepresset førte 
på denne tiden til et øket antall konkurser (bl.a. innenfor tre
foredling). DNA krevde i den forbindelse øket statlig engasje
ment og forslo i 1968 et korporativt organisert "investerings
fond for strukturrasjonalisering i næringslivet" ut fra begrun
nelsen: "X en åpen og utadvendt økonomi som den norske kan vi i 
det lange løp bare sikre full sysselsetting ved en høy mobili
tet i næringsliv og arbeidsliv."76 Det var et poeng at et slikt 
organ ikke skulle drive subsidiering, men støtte store kapital
krevende prosjekter. Fondet skulle ledes korporativt av et 
styre med representanter fra industri, kredittvesen, lønnstakere 
og sentraladministrasjon. I debatten om disse forslagene trakk 
særlig Høyre fram skremselet om den anti-demokratiske initiativ- 
drepende planøkonomi, mens DNA på sin side anklaget den borger
lige regjeringen for å tjene de snevre interessene til en pri- 
vatøkonomisk maktelite. Iflg. DNA måtte "samfunnets" engasje
ment bli mer direkte - "samfunnet" betyr da (som alltid hos 
DNA) den sosialdemokratisk administrerte stat.

I sine første år viet den borgerlige regjeringen mer oppmerksom
het mot hvordan småindustrien kunne støttes, men i 1967 varslet 
Industridepartementet kursendring: men antydet planer om et 
nytt finansieringsinstitutt som "kan gå lenger enn det tradi
sjonelle kredittvesen".77 Dermed la man seg i praksis opp mot 
det tidligere sosialdemokratiske forslaget, noe DNA-represen- 
tantene da også visste å triumfere over i de følgende debatter. 
Denne endringen er nok en indikasjon på at strukturproblemene 
ble mer graverende (bl.a. hadde det vært tendenser til en in
ternasjonal nedgang i 1966). DNA var imidlertid ikke fornøyd; 
de mente at det private bank- og forsikrings-systemet hadde 
fått for stor innflytelse over organet (Strukturfinans/Tiltaks
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fondet). Så snart partiet kom i regjeringsposisjon igjen i 
1971, (Borten-regjeringen falt på indre stridigheter om EF- 
saken), fikk de derfor opprettet et "Finansieringsinstitutt 
for omstilling og vekst i industrien". På det tidspunkt var 
motstanden både på borgerlig hold og hos Industriforbundet re
dusert til et minimum, og det ble en borgerlig regjering (Kor- 
vald-regjeringen etter EF-avstemningen 1972, der Høyre ikke 
deltok) som satte tiltaket ut i livet. Statens aktive engasje
ment i "omstillingsprosessen" var dermed styrket med enda et 
frittstående organ. Det ble igjen understreket at de statlige 
organene framfor alt skulle virke moderniserende. "Vi vil unn
gå at alt skal gjøres på kanten av stupet. (...) Hvis man stu
derer det forslag vi vil legge fram, vil man se at vi har gjort 
alt som er mulig for å unngå at alle råtne epler kastes i sta
tens hender, for å si det brutalt."78

Men på dette tidspunktet var den vestlige verden allerede på 
randen av en konjunkturnedgang. Som vi skal se i neste avsnitt, 
hadde man imidlertid et ganske ekspansivt klima i den norske 
økonomien da stagnasjonstendensene i verdensøkonomien ble åpen
bare i 1974/75. Den tradisjonelle motkonjunkturpolitikken som 
ble satt igang, forsterket de ekspansive tendensene og på etter
skudd kan man godt si at tiltakene for å sikre full sysselset
ting via den utbyggéde industriadministrasjonen førte til at 
staten fikk fanget fullt av råtne epler (strukturpolitikken ble 
under motkonjunkturfasen til "motstrukturpolitikk", ble det 
sagt). Dette gjaldt også den nye "ikke-tradisjonelle indust
rien" som man hadde satt mye av sin lit tils skipsbyggingsindu
strien, Tandberg (elektroteknikk), osv.

Opp gjennom 60-tallet ble man etter hvert også tvunget til å 
innse at de mange omstillingstiltakene - egentlig en kontinuer
lig prosess der strukturproblemene var hindringer som stadig 
gjorde seg gjeldende - skapte "sosiale og menneskelige prob
lemer".79 Dette antyder et sentralt dilemma: den tiltakende 
uforenlighet mellom det å prioritere den kapitalistiske indus
trien og det å befordre øket velstand. Den opprinnelige tanken 
var at de to perspektivene kunne forenes: "Oppgaven er å finne 
de virkemidler som gjør at privatøkonomiske lønnsomhetsbetrakt
ninger om lokaliseringen faller sammen med de samfunnsmessige 
velferdsnormer. Jeg er overbevist om at dette lar seg gjøre i 
samarbeid med industrien selv".80

Skjematisk kan man skille ut tre stadier i sosialdemokratiets 
holdning til denne problematikken: (1) Fram til slutten av 50- 
tallet føres en politikk som ensidig går ut på å prioritere 
tradisjonell storindustri: dette begrunnes delvis ut fra gjen
reisningens nødvendighet og man ser ingen særlige velferdsmes-
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sige problemer med dette. (2) På 60-tallet får man en klarere 
bevissthet om at veksten nok skaper sine "følgeproblemer", men 
fastholder at så lenge veksten varer ved kan man gjennom refor
mer bøte på disse problemene og samtidig legge forholdene til 
rette for ytterligere vekst (konsentrasjon, Økende mobilitet 
til vekstsentra, osv.) (3) Midt på 70-tallet blir situasjonen 
mer alvorlig: idet selve veksten omtrent stanser opp, blir rom
met for reformer kraftig innsnevret ("reformpause"), samtidig 
som det tilsynelatende kreves de samme eller større ofre(mobi
litet, øket strukturrasjonalisering, konsentrasjon) for even
tuelt å bringe veksten på fote igjen.

70-TALLET: FRA MOTKONJUNKTURPOLITIKK TIL INNSTRAM- 
NINGSPOLITIKK

I 1971/72 ble verdensøkonomien rammet av de første virkelige 
tendenser til nedgang etter 2. verdenskrig. (Tidligere hadde 
konjunkturbevegelsene vært mindre samtidige i de forskjellige 
land). Dette førte til uro i det internasjonale valutasystemet: 
dollarens innløsbarhet i gull måtte oppgies og systemet med 
faste valutakurser gikk i oppløsning. Systemet med flytende 
valutakurser skapte større usikkerhet. Problemkomplekset om
kring "den magiske trekant": umuligheten av å forene full sys
selsetting, prisstabilitet og balanse i utenriksregnskapet, 
ble mer alvorlig. Phillips-kurven slo ikke lenger an: nå kunne 
man få øket arbeidsløshet selv med relativt høy inflasjon ("stag- 
flasjon" kalles fenomenet). Omkalfatringene i valutasystemet 
og generell motkonjunkturpolitikk i de vestlige land førte til 
en boom med spekulative overtoner (jfr. den nye usikkerheten i 
valutasystemet) i 1972/73, og i 1974/75 slo en definitiv krise 
igjennom. I Norge holdt imidlertid det ekspansive klimaet seg 
noe lenger. Grunnen til dette var en særegen kombinasjon av 
politiske og økonomiske faktorer.

De politiske omstendighetene har vi allerede antydet: det dreier 
seg om EF-striden. Når denne striden fikk så stor betydning, 
så henger det sammen med at den samler i seg de fleste sentrale 
tendensene i norsk etterkrigsutvikling. For sosialdemokratiet 
blir den det første alvorlige bevis for at den sterkt vekst- 
orienterte økonomiske politikken på mange måter hadde gravet 
grunnen vekk under det klassekompromisset de hadde bygget sin 
politikk på. Det er flere momenter i dette bildet: den harde 
politikken overfor primærnæringene og de økende distriktsprob- 
lemene svekket sosialdemokratiets oppslutning hos viktige vel
gergrupper: en hovedlinje i EF-motstandernes polemikk var net- 
top at slike problemer ville bli ytterligere skjerpet ved norsk 
EF-medlemskap. (Jordbruksorganisasjonene var sentrale støtte
spillere i EF-motstanden). Videre fikk partiet - trass i mo
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biliseringen av et ganske omfattende propaganda-apparat (kort- 
tidssekretærene, osv.) - ikke den ønskede oppslutningen fra 
grunnplanet i fagbevegelsen (store deler av tillitsmannssjiktet 
var mot). For det tredje hadde den velferdsstatlige utbyggin
gen av utdannelsessystemet og helse- og sosialvesenet skapt nye 
sjikt av godt utdannede og lett radikaliserte "mellomlag", og 
disse ble en ganske vesentlig andel av anti-EF-bevegelsens fot
folk. For det sosialdemokratiske topp-planet sto EF-standpunt- 
tet ikke minst som en logisk forlengelse av den økonomiske poli 
tikk man hadde ført gjennom hele etterkrigstiden. Men på grunn 
av de nevnte utviklingstendenser ble det ikke mulig å samle 
grunnplanet i klassealliansen om dette standpunkt, og nettopp 
gjennom en folkeavstemning var det parlamentariske formidlings- 
leddet satt ut av spill. Byråkratiske treneringskanaler fikk 
mindre betydning.

I 1972 raknet altså etterkrigstidens klassekompromiss. Sosial
demokratiet var imidlertid eneste regjeringsalternativ i 1973 
(til tross for et grundig valgnederlag), støttet av en venstre
opposisjon (Sosialistisk Valgforbund) på 16 representanter.
Det var her avgjørende nødvendig for sosialdemokratiet å bøte 
på legitimitetstapet fra EF-avstemningen; og som vi allerede 
har antydet kommer reformene på rekke og rad etter 1973. Re
formene er særlig rettet inn på tradisjonelle kampsaker i fag
bevegelsen (arbeidsmiljøloven, bankdemokratiseringen)yog tra
disjonelle målsetninger i forhold til primærnæringene (inntekts 
utjamningen for jordbruket skulle nå gjennomføres innen 6 år 
fra 1976) . - Disse reformene betød til dels en dragning i ret
ning av ekspansiv finanspolitikk.

Den økonomiske utviklingen støttet opp under denne ekspansjon- 
istiske tendensen: i 1970 var de første større oljefunn i Nord
sjøen et faktum, Statoil ble opprettet i 1972 og regjeringens 
oljepolitikk søkte i økende grad å involvere norsk næringsliv 
i oljevirkomheten. 01je-investeringene nådde sitt maksimum 
midt på 70-tallet. Også eksportindustrien hadde i 1975 god 
lønnsomhet, selv om nedgangen allerede var begynt på verdens
markedet. Kapasiteten i næringslivet var fullt utnyttet og det 
skjedde betydelige nyinvesteringer*

Som et svar på krisetendensene la regjeringen i vei med en tra
disjonell keynesiansk motkonjunkturpolitikk, og de nevnte - 
særegent norske - forholdene bidro til å forsterke den ekspan
sive tonen. Finanspolitikken var meget ekspansiv. Underskud
det på statsbudsjettet steg fra 993 mill. i 1975 til 8 567 mill 
i 1978.81 Systemet med selektiv industripolitikk slo ut i full 
blomst: en rekke industrier fikk lån slik at de kunne produsere
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for lager og derved opprettholde sysselsettingen. Gjennom kre
dittpolitikken ble utlånsrammene myket opp slik at f.eks, for
retningsbankene øket kredittvolumet med ca 14% fra 1974 til 
1975. Gjennom lønns- og inntektspolitikken ga nKleppepakkene,f 
relativt store reallønnsøkninger (kombinasjonen av stramt ar
beidsmarked og den sosialdemokratiske ledelsens EF-trauma) 
tross en sterk inflasjon. (Mens reallønna ikke hadde steget i 
1970-3).82

Denne politikken bygget på tanken om at en ny høykonjunktur 
raskt ville utvikle seg slik at underskuddene kunne nedbygges. 
Norge tok nemlig opp store lån i utlandet og p.g.a» oljefore- 
komstene i Nordsjøen var landet selvsagt svært kredittverdig. 
Arbeidsløsheten kunne holdes svært lav. Men det viste seg at 
oppgangen i verdensøkonomien i 1976 ble svært nølende og den 
gikk snart over i ny stagnasjon i 1977/78,83

Det er ikke her anledning til å gå detaljert inn på hvordan 
krisen rammet den norske økonomien. For oljerushet på vest
kysten hadde den liten betydning. En bransje som ble sterkt 
rammet var derimot skipsfarten, som tradisjonelt har hatt stor 
betydning for norsk økonomi. På 50-tallet ble flåten struktur- 
rasjonalisert: større skip med mindre mannskap, færre og større 
rederier som etter hvert også engasjerte seg i andre deler av 
norsk næringsliv. Det særegne med skipsfarten, som ikke pro
duserer varer, men transport, er at den er meget avhengig av 
internasjonale konjunkturer, den kan ikke produsere for lager 
og det tar lang tid før bestilte skip leveres. Disse ømme 
punkter var noe av bakgrunnen for at skipsfarten ble rammet tid
lig og hardt: når verdenshandelen synker i volum blir det mindre 
å frakte og fraktratene synker. Samtidig hadde man gjort store 
nykontraheringer under innflytelse av den spekulative boomen i 
1972/73. Resultatet var konkurser, statlige redningsaksjoner 
(Garanti-instituttet for skip og borerigger) og kontrollert 
avvikling (salg av skip). (Det tradisjonelle grunder-sjiktet 
blant norske kapitalister ble kraftig desimert gjennom denne ut
viklingen) . Dette slo tilbake på skipsbyggingsindustrien, der 
staten måtte yte bistand i en desperat strukturendring over i 
leveranser til oljeindustrien. Den statlige koordineringen var 
helt nødvendig og på dette felt utviklet Norge etter hvert ver- 
denslederskap (bygging av oljerigger for dypt vann). Dette in
dikerer igjen hvordan stadig større områder av økonomien på 
70-tallet blir knyttet til oljevirksomheten.

I en situasjon der stagnasjonen viste seg som et mer varig trekk 
ved utviklingen ble den keynesianske strategien problematisk.
De økede statsutgiftene ga ikke de ønskede multiplikatorvirk-
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ninger: oppsvinget i den nasjonale økonomien ble forholdsvis 
svakt. Dessuten viste det seg at de toneangivende vestlige 
land ikke var innstillt på å praktisere den type "internasjonal11 
keynesianisme som OECD anbefalte ("lokomotiv-" og "konvoi"- 
teoriene: om at visse sterke land skulle starte med å føre eks
pansiv politikk for så å dra resten av OECD-området med seg inn 
i en ny oppgang). De norske sosialdemokratiske lederne fikk 
dette ettertrykkelig understreket bl.a. av Schmidt under et 
møte i Oslo tidlig i 1977.84 Problemene hadde altså både med 
nasjonal og internasjonal økonomi å gjøre og i den grad den 
norske økonomien bæres av den eksportorienterte sektoren, har 
disse to momentene sammenheng med hverandre.

Motkonjunkturpolitikken førte da raskt til alvorlige problemer 
i økonomien: underskuddet på driftsbalansen overfor utlandet 
steg. Eksportindustrien ble presset av høyere kostnader og 
tapte markedsandeler (økende underskudd på handelsbalansen). 
Lønnsandelen i industrien økte i en situasjon der lønningene 
ble holdt nede i andre land. Selv den omfattende inntekts
politikken som ble ført i 1976 klarte ikke å forhindre at det 
stramme arbeidsmarkedet (som ble opprettholdt av motkonjunktur
politikken) ga opphav til lønnsøkning: muligheten for lokale 
lønnsglidninger ble hyppig utnyttet, særlig visse vekstsektorer 
(olje, osv.) var avhengig av å gi betydelige lønnsøkninger. De 
selektive støttetiltakene for å sikre full sysselsetting ble 
videreført helt ut i 1977 (bl.a. omfattende støtte til skips- 
byggingsindustrien). Men dermed opprettholdt man en rekke be- 
drifter som kanskje heller "burde" ha blitt gjenstand for de 
omstillinger krisens økte konkurransepress ellers ville tvunget 
fram.

Men etter Stortingsvalget begynte man umiddelbart å forberede 
omleggingen av politikken.85 I februar 1978 ble krona deva
luert og på sommeren iverksatte man prisstopp (likevel ble in
flasjonen på ca 8%), samtidig som den tvungne voldgiften ved 
lønnsoppgjøret førte til senkede reallønninger. I den nye øko
nomiske politikken blir "bedring av industriens konkurranse
evne" (forstått som gunstigere kostnadsnivå for eksportindust
rien) den sentrale målsettingen. Som vi har sett har dette 
egentlig alltid vært en sentral målsetting, det nye er snarere 
at målsettingen tillegges en helt annen vekt i forhold til de 
velferdsøkonomiske målsettingene: tidligere het det at man 
skulle ha økonomisk vekst for å få øket levestandard, nå heter 
det at man må stramme inn på levestandarden og holde reform- 
pause for å få økonomisk vekst! Kapitalakkumulasjonens krav 
blir i sterkere grad enn før den "uavhengige variable".

Denne "innstramningspolitikken" var allerede framtredende i en
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rekke vestlige land. I sin reneste form grenser den til mone- 
tarisme, der man går inn for en radikal reduksjon av statsut
giftene og innrømmer at dette vil implisere en nedbygging av 
velferdsstaten (jfr. Thatcher*regjeringen i England). Man ak
septerer simpelthen en "naturlig” arbeidsløshetsprosent og be
grenser seg mer og mer bare til å føre penge- og kredittpoli
tikk .

For nærmere å kunne vurdere denne politikkens muligheter i 
Norge må man trekke inn visse grunnleggende utviklingstrekk i 
økonomien på 70-tallet. Disse har med olje-virksomheten å 
gjøre.86 Det statlige engasjement er her kommet over i et nytt 
stadium. Tidligere har statens vesentligste inntekter fra in
dustrien kommet via skattlegging og avgifter. Staten har ikke 
gått lenger enn til å legge forholdene til rette for kapital
akkumulasjonen. På grunn av de voldsomme finansielle krav olje
produksjonen stiller, kan imidlertid bare multinasjonale sel
skaper og nasjonalstater engasjere seg (sammenslutningen av de 
største norske privatkapitalene, Saga Petroleum, er en hjelpe
løs dverg i dette bildet). Siden oljeutvinning gir grunnrente, 
finner det sted en ventedeting mellom oljeselskap og stat (re
presentert ved Statoil). Dermed blir staten involvert i mer- 
verdi-overføringene (grunnrenten er en slik overføring) på en 
mer direkte måte enn tidligere. (Det er kanskje først hermed 
at man kan trekke linjene til den "statskapitalismen" som Col- 
bjørnsen tenkte seg i 30-åra.)

I løpet av de siste ti årene har styrkeforholdet stat/oljesel
skap endret seg til nasjonalstatenes fordel (p.g.a. sterkere 
konkurransekamp, OPEC’s politikk, osv.). Innen norsk oljepoli
tikk har det for hver ny konsesjonsrunde skjedd en økende inn
stramning overfor oljeselskapene.87 Internasjonalt fører dette 
til at man får en gruppe "rentenist"-stater, en ny internasjo
nal "grunneierklasse" blant nasjonene. Mens det i de fleste 
største oljestater eksisterer alvorlige politiske og økonomiske 
hindringer for industrialisering, har den norske staten derimot 
en lang tradisjon i å stimulere industriell vekst. Man har 
forsøkt å gjøre oljevirksomheten "funksjonell" i forhold til 
innenlandsk utvikling. Man vet at hvis oljevirksomheten hadde 
fått virke uhindret inn på den norske økonomien, så ville det 
få inflasjonære og konkurranseevne-ødeleggende virkninger. Dette 
er - ved siden av sikkerhetshensyn - grunnlaget for at staten 
kontrollerer utvinningstakten. Staten viser sin økonomiske 
styrke som totalkapitalens koordinerende instans ved å sikre 
"ringvirkninger" til resten av industrien. Dette skjer gjennom 
en balansering mellom begunstigelse av nasjonal industri og 
åpning for ytre konkurransepress om kontraktene. Men dette vil 
bare stimulere den olje-orienterte delen av norsk industri, og
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siden oljeeventyret ikke varer evig, er staten lite begeistret 
over en for sterk ensretting av norsk industristruktur. Det 
viser seg imidlertid at det har vært liten vekst utenom olje
sektoren de siste årene.

Ved begynnelsen av 1980 er utsiktene til en forbedring på disse 
områder fjernere enn noen gang: den internasjonale økonomien er 
på vei inn i en ny krise, antakelig den alvorligste siden 1974/ 
75. I lys av dette er det nødvendig å fortsette innstramnings- 
politikken. Og hadde Norge vært som Danmark - uten olje - så 
ville det vel også vært lettere å tvinge fram oppslutning om 
en slik politikk. Men Norge har det særegne problem at landet 
hoæ ressurser: renteinntektene fra oljevirksomheten. Det er 
vanskelig å legitimere at disse ikke skulle kunne brukes til å 
konsolidere velferdsstaten. Når det samtidig er åpenbart at 
den sosialdemokratiske regjeringen har problemer med velgeropp- 
slutningen, så må konklusjonen bli at den økonomiske politikken 
vil vakle mellom innstramning og ekspansjon. Det viser også 
dagens situasjon:

På visse felter fortsetter man den selektive industripolitikken, 
til tross for kritikken mot denne "motstrukturpolitikken". Vi
dere har regjeringen ikke gått inn for full frigivelse av ren
ten, til tross for at man på slutten av 1977 vedtok å oppheve 
rentenormeringen og derved forlate den tradisjonelle norske 
lavrentepolitikk.88 (Dette fører for øvrig til en styrkelse av 
det private kredittvesenet).

Innstramningspolitikken har rammet kommunene og helse- og so
sialvesenet sterkt, men resultatet har vært en klar motstand 
mot innstramningstiltakene fra de ansatte. Siden DNA må ta 
hensyn til et øket antall potensielle velgere i disse sektorene, 
så er fristelsen til en noe mer rundhåndet politikk stor. Sit
uasjonen er parallell når det gjelder innstramningen av utlånene 
i statsbankene, bl.a. Husbanken.

Innstramningspolitikken er framfor alt en innstramning overfor 
offentlig og privat konsum: den private eksportorienterte indu
strisektor skal sikres (og dermed arbeidsplassene, sier man). 
Forholdene for næringslivet skal egentlig bli friere: alle mar
keder skal bli "friere", unntatt arbeidsmarkedet. Den statlige 
kontrollen med lønnsforholdene øker. Mot slutten av 1979 ble 
det innført lønnsregulerende lover, og ved lønnsoppgjøret i 
1980 fikk NAF endelig støtte for sine krav om begrensning og 
kontroll med lønnsglidningen. (For de ekspansive sektorene har 
dette mindre betydning, da det viser seg at slike ordninger 
alltid kan omgås: disse sektorene vil likevel friste med økende 
lønninger.) - Dette skjerper tendensen til oppsplitting av ar
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beiderklassen, dvs. tendensene til utvikling av et høytlønnet 
"arbeideraristokrati".(jfr. Skånlands forslag om et "A-lag" og 
et ,!B-lagfl på arbeidsmarkedet*) Men også på dette punkt rokkes 
etter hvert DNA/LO-ledelsens hegemoni: ved uravstemningen om 
lønnsoppgjøret i 1980 var det bare så vidt forslaget (som le
delsen varmt hadde anbefalt og utropt til en stor seier) ikke 
ble forkastet.

Det skulle altså være nok av grunner til å føre en litt mer 
ekspansiv finanspolitikk. Men her er det utvilsomt også uover
ensstemmelser mellom de to polene i det sosialdemokratiske le
derskap: den pol som er mest bundet til den ekspanderende stats
kapitalismen ("Gjerde-fraksjonen") vil utvilsomt holde hardt på 
innstramningspolitikkens nødvendighet. Men statsapparatet er 
nettopp ikke noe enhetlig organ, og på dette punkt viser det 
seg et viktig internt skille, et "rasjonalitetsskille". På den 
ene side står de deler av statsapparatet som har de sterkeste 
bånd til vekstpolitikken, jfr. toneangivende ledere i Industri
departementet, Olje- & energi-departementet, Finansdepartemen
tet, osv. Denne fraksjonen vil ha størst oppmerksomhet for det 
kapitalistiske systemets krav: deres politikk vil være orien
tert primært i forhold til den økonomiske konjunktursyklus. På 
den annen side i statsapparatet har vi de felter som er mer 
forpliktet overfor den velferdsstatlige politikken (departe
menter for sosialpolitikk, kirke & undervisning, forbruker & 
administrasjon, kommunal & arbeid, osv.) Disse ledd i stats
apparatet er vesentlige for kanaliseringen av reformer og vil 
være mer orientert i forhold til den politiske konjunktursyklus.

Et særtrekk ved norske politiske forhold er at også partiene i 
en eventuell borgerlig koalisjonsregjering vil spalte seg på 
disse to polene: Høyre har lenge i realiteten stått på en DNA- 
liknende økonomisk politikk: de vil gå inn for å fortsette inn- 
stramningspolitikken (jfr. f.eks. deres tilslutning til Lied- 
utvalgets innstilling). Riktignok har partiet forsøkt å vinne 
ideologiske gevinster på kritikk av motkonjunkturpolitikken i 
1974-77, men dette er mer et politisk spill: en eventuell bor
gerlig regjering ville neppe gjort det særlig annerledes i 
1974-5, bl,a. ville også den vært overlatt til sosialøkonome- 
nes råd. Kristelig Folkeparti ville derimot stå som en repre
sentant for velferdsstatlig-kristelig ekspansjon innen utdannel
se, helse- & sosial-vesen, osv. Og for det tredje: Senterpar
tiet (og det som er igjen av Venstre) ville også være skeptisk 
til for sterk innstramningspolitikk og vekstprioritering og 
særlig fastholde nødvendigheten av en sympatisk distriktspoli
tikk og primærnærings-politikk. - De to regjeringsalternativene 
er altså presset av de samme dilemmaer. Og som nevnt er prob
lemene mye sterkere i en periode med økonomisk stagnasjon: det
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er således ikke overraskende at den borgerlige koalisjonen fo
ran neste valg i 1981 er i ferd med å slå mer alvorlige sprek
ker enn tidligere: selv om abort-spørsmålet synes være utslags
givende, så er nok dette bare toppen av isfjellet.

"Framtidens Norge" er ennå ikke blitt den planstaten som ble 
skissert i de sosialdemokratiske programmene før og under kri
gen. Akkurat som Norge i dag militær- og forsvarspolitisk mer 
enn noen gang er viklet rundt fingeren på Pentagon, så er den 
norske økonomien mer enn noen gang flettet inn i det kapitalis
tiske verdensmarked. Staten er mer involvert i økonomien enn 
noen gang, men samtidig mer handlingslammet enn noen gang.

Dagens alvorlige problemer framstilles ofte som problemer skapt 
av "planøkonomien". I denne artikkelen har vi forsøkt å vise 
at problemene heller må forstås som resultater av en "planøko
nomi" som hele tiden er gjort avhengig av kompromisser med 
privatkapitalismen. Dermed ville vi også antyde at det hele 
tiden har vært mulig med ccndre løsninger, og at det fortsatt 
foreligger andre muligheter. Den videre utvikling vil gjøre 
disse muligheter stadig mer aktuelle, men også stadig vanske
ligere å realisere.
(Avsluttet i september 1980)
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