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Redaksjonen

Mange betydningsfulle institusjoner i dagens samfunn er 
kjempet fram av arbeiderbevegelsen. Solidaritet har vært 
dens viktigste drivkraft. Nå til dags opplever vi stadig 
at folk har et ureflektert forhold både til arbeiderklas- 
sers solidaritet og til de institusjoner som bygger på 
dette fellesskapet. På venstresida har man gjerne en ten
dens til å ta solidaritet for gitt. Om arbeidere ter seg 
på måter som kan virke usolidarisk, så tenker mange som 
så at det er fordi arbeidsgiverne eller arbeiderpamper har 
lurt dem. Eller kanskje det skyldes at arbeiderne ikke 
har tilstrekkelig informasjon og oversikt i de sakene det 
gjelder. På høyresida overser man helst at det nettopp 
er arbeiderbevegelsen som har skaffet oss rettigheter og 
goder som nær sagt ingen i dag ville ønske å være foruten.
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Også i dag er solidaritet et viktig trekk ved arbeiderbe
vegelsen. Krav om likhet, rettferd og sosial trygghet 
står fortsatt i fremste rekke under lønnsoppgjørene. Al
likevel kan det være tegn til at solidariteten er i ferd 
med å slå sprekker. Framveksten av svarte arbeidsmarkeder 
og "ublu" lønnskrav innen oljesektoren, minner oss om at 
vi ikke kan ta enheten og fellesskapet innen arbeiderklas
sen for gitt. Ikke slik å forstå at andre samfunnsgrupper 
ter seg mer solidarisk; når det gjelder griskhet får lønns
kravene fra lederskiktet i næringslivet - kanskje i sær
deleshet toppen i oljebransjen - arbeidernes krav til å 
blekne.
I dag er vi inne i en brytningstid. For dem som ønsker å 
leve i et samfunn preget av solidaritet, er det grunn til 
å være på vakt. Kan hende er grunnlaget for fellesskap og 
og kollektiv handling innen arbeiderklassen i ferd med å 
smuldre hen. I så fall er viktige sider ved hele vår 
livsform i ferd med å miste sitt grunnlag.
Kollektiv handling kan springe ut av et fellesskap. Man 
gjør noe sammen fordi man føler solidaritet og samhørighet. 
Arbeiderkollektiv, klassebevissthet, trosfeilesskap, lag
ånd, lokal- og nasjonalpatriotisme, men kanskje især sam
hold innen familien, kan være uttrykk for slikt felles
skap. Men kollektiv handling kan også ha sitt utgangs
punkt i individuell rasjonalitet. Man velger å handle i 
fellesskap fordi man ser seg tjent med det.
Den måten vi ter oss på, vil normalt gjenspeile så vel sam 
samhørighet som egeninteresse. Noen ganger vil hensynet 
til fellesskapet og det som er individuelt formålsrasjo-
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nelt, falle sammen. I så fall må man regne med at soli
dariteten styrkes. Andre ganger kan fellesskapet stille 
krav som går stikk i strid med egeninteressen. Jeg tar 
det for gitt at solidaritet som til stadighet kommer på 
tvers av egeninteressen, vil komme til å slites ned.
Det er frykten for at det siste er i ferd med å skje med 
solidariteten innen den norske arbeiderbevegelsen som er 
utgangspunktet for denne artikkelen. Hva jeg i første 
omgang akter å gjøre, er å rette søkelyset mot det for- 
målsrasjonelle grunnlag for kollektiv handling innen ar
beiderklassen - vel vitende om- at jeg dermed griper fatt 
i bare en, men antakelig en meget viktig side av spørs
målet om arbeidersolidaritet. I siste del av artikkelen 
drøfter jeg så den betydning som endrede betingelser for 
solidaritet kan få for forholdet mellom fagbevegelsen og 
staten.

PROFITT SOM ORGANISASJONSGRUNNLAG

Produksjon med henblikk på profitt kjennetegner kapita
lismen. Ideelt sett søker kapitalisten etter maksimalt 
overskudd. Han prøver å plassere sin kapital der den gir 
størst mulig avkastning. Synker utbyttet, leter han etter 
andre steder å plassere kapitalen. Går bedriften konkurs, 
har han tapt den. Kapitalens mobilitet krever at arbeids
kraften er bevegelig. Hvis avkastningen synker, flyttes 
kapitalen. Og da må arbeidskraften flytte etter. I prin
sippet kan derfor brukbart (men "ulønnsomt:') produksjonsut
styr ligge brakk, samtidig med at arbeiderne går arbeids
ledige.
I siste halvdel av forrige århundre stemte de faktiske for
hold godt overens med dette bildet i de fleste industriali
serte land. Produksjonen gav profitt. Dersom profitten 
bortfalt, ble produksjonen innstilt. Økonomisk støtte fra 
myndighetene var i liten grad aktuell. Riktignok har pro
fitten, da som nå, variert med konjunkturer, teknologi, 
kapitalistens og arbeidernes kvalifikasjoner og meget 
annet. Men man må regne med at profitten ofte var høy.
Selv om arbeidsgiverne kan ha prøvd å tilsløre disse for
holdene, tar jeg det videre for gitt at de fleste arbei
dere var klar over at en god slump av deres innsats kom 
kapitalistene til gode i form av profitt. Selv om det 
kunne være meget betydelig inntektsulikheter mellom ar
beiderne, var altså ett likt. De produserte stor profitt
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og var klar over dette. Sagt på en annen måte: I indu
strikapitalismens tidlige fase produserte bedriftene med 
til dels betydelige overskudd. Dersom arbeiderne klarte 
å organisere seg og fremme sine krav, kunne de ansatte på 
hver enkelt bedrift bedre sine kår ved å få del i dette 
overskuddet som de med rette kunne si de selv hadde pro
dusert. Om de nådde fram med sine lønnskrav, ville dette 
bare gå ut over kapitalisten; det ville ikke svekke ut
gangspunktet for at arbeiderne i andre bedrifter skulle 
bedre sine kår. Snarere tvert om. En vellykket aksjon 
ett sted kunne bedre arbeidernes moralske utgangspunkt i 
andre bedrifter.
Men arbeiderbevegelsen var ikke bare opptatt av bedre 
lønn. Mange trakk fram irrasjonaliteten, de innebygde 
motsetningene i den kapitalistiske produksjonsform. Pro
blemene med fattigdom, arbeidsledighet og nød ble ført på 
det kapitalistiske systems konto. Arbeiderbevegelsens 
ledere pekte på at slike symptomer ville melde seg igjen 
og igjen som følge av kapitalens logikk, og at problemer 
av denne karakter og av så stort omfang ikke kunne løses 
ved lokale aksjoner. Her var det nødvendig med organi
sert klassekamp.
Hva betyr disse forholdene som utgangsbetingelser for 
arbeiderorganisering? Overskuddets betydning er viktig.
Er det intet overskudd, er det heller ikke noe å forhandle 
om. Dersom det er lavt, er det lite å hente. Tatt i be
traktning hvor arbeidskrevende og risikabelt det var og 
er å starte en organisasjon, er det liten stimulans i ret
ning av organisasjonsdannelse dersom overskuddet er lavt. 
Det er først når profitten er stor at det finnes noen 
sterk begrunnelse for å starte en fagorganisasjon på det 
lokale plan.2 Men høye profitter var, som nevnt, et viktig 
trekk ved kapitalismen. Det betyr at arbeiderne hadde 
sterke økonomiske grunner til å organisere seg lokalt, og 
det betyr videre at frie lokale forhandlinger måtte være 
en lite kontroversiell parole i arbeiderbevegelsens ung
dom.

Begrunnelsen for å utvikle overordnede organisasjoner, sam 
samorganisasjoner, forbund og landsorganisasjoner var dob
belt. For det første var det viktig for å kunne kjempe 
effektivt, for å kunne støtte kamerater som var gått inn 
i arbeidskonflikter, og for å forhindre at arbeidsgiveren 
benyttet streikebrytere. For det andre var det en forut
setning for å kunne føre klassekamp med henblikk på poli
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tiske endringer: å få kontroll med, eventuelt å knuse 
kapitalismen og bli kvitt dens innebygde motsetninger.
Mens krav om høyere lønn først og fremst måtte adresseres 
til arbeidsgiveren, måtte arbeiderklassens krav om utvi
dede rettigheter, likere lønn og full sysselsetting nød
vendigvis rettes mot Staten. Rettigheter måtte stadfestes 
i lovverket og understøttes av et offentlig byråkrati, 
mens lik lønn og full sysselsetting ville kreve en aktiv 
statlig politikk overfor næringslivet. Omfordeling av 
midler og støtte til særlig svake bedrifter med avgjørende 
betydning for sysselsettingen, ville være nødvendig om man 
skulle makte å forhindre arbeidsledighet. En slik end
ring i Statens rolle ville ikke komme av seg selv. Den 
måtte tilkjempes av en samlet arbeidsbevegelse represen
tert ved sine organisasjoner. En kamp for utvidede ret
tigheter, lik lønn og full sysselsetting, tilsa derfor at 
arbeiderklassen samlet seg om en eller flere organisasjo
ner på nasjonalt nivå. Forbund, landsorganisasjoner og 
politiske partier var aktuelle virkemidler.

Men selv om det var utbredt enighet om behovet for orga
nisering på overordnet nivå innen arbeiderbevegelsen, var 
spørsmålene om organisasjonsform og -strategi, ikke minst 
hva slags krav som skulle fremmes, kontroversielle. Skulle 
man velge en fagforbunds- eller industriforbundsform? 
Skulle man organisere seg i politiske partier og ta del i 
parlamentarisk arbeid? Og skulle man satse på et jevnest 
mulig lønnsnivå for alle fagorganiserte eller skulle de 
som sto sterkest få anledning til å utnytte sin faglige 
styrke fullt ut? Slike spørsmål har vært drøftet i.ar
beiderbevegelsen i de fleste land. Svarene har selvsagt 
blitt ulike. Spesielle historiske betingelser i de for
skjellige landene har spilt inn. Ikke minst har kapita- 
listklassens styrke og evne til å nedkjempe arbeiderbeve
gelsens fremstøt preget utviklingen og ført til at arbei
dernes organisasjoner og strategier i forskjellige indus
triland skiller seg klart fra hverandre.
Ulikhetene til tross, arbeiderbevegelsen i disse landene 
hadde allikevel en del felles betingelser: Høy lokal 
profitt gav et godt grunnlag for lokal organisering av 
arbeiderne. Iøyenfallende skjevheter i det kapitalistiske 
system og viktige taktiske hensyn gjorde organisasjon på 
nasjonalt nivå nødvendig. Men det knyttet seg et para
doks til denne organiseringen av arbeiderbevegelsen. For
målet var å bekjempe utbytting (dvs. redusere profitten) 
og å avverge kapitalismens kriser; altså å bekjempe noen
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av forutsetningene for dens organisasjonsform og kampkraft.

ØKONOMISKE OG INSTITUSJONELLE FØLGER AV KLASSE
KAMPEN

Arbeiderbevegelsens kamp har ført til forskjellige resul
tater i de ulike land. Rent velferdsmessig har man nådd 
langt i Skandinavia. I Norge har vi fått følgende situa
sjon:
Arbeiderbevegelsen er blitt sterkt organisert. Lønnsni
vået på de fleste arbeidsplassene fastsettes gjennom bin
dende avtaler etter forhandlinger på landsbasis mellom LO 
og NAF. Forhandlinger på forbunds- og bedriftsnivå kommer 
inn som justering. Individuelle kontrakter, som arbeider
bevegelsen har bekjempet iherdig, er på det nærmeste borte. 
Riktignok har man fortsatt arbeidsmarkeder, men markeds
mekanismen har begrenset betydning for lønnsfastsettelsen. 
Man har oppnådd et relativt høyt og jevnt lønnsnivå. I 
tillegg er arbeidsledigheten vesentlig redusert. Disse tre 
forholdene må sees som et uttrykk for høy grad av solida
ritet innen den norske arbeiderbevegelsen.
Arbeiderbevegelsens styrke kommer bl.a. til uttrykk gjen
nom dens innflytelse på Staten. Den har bidratt til at 
skattenivået og fellesutgiftene er økt betraktelig. Sta
ten er med tiden blitt sterkere og har fått midler til å 
føre en mer aktiv politikk overfor bedriftene, i tillegg 
til en sterkt utvidet velferdspolitikk.
Økte lønnsutgifter og skatter bidrar til at overskuddet i 
en rekke bedrifter er blitt redusert, til dels kraftig. 
Følgelig er det mindre å forhandle om på det lokale plan.
En vesentlig del av det som tidligere tilfalt eierne, til
kommer nå de ansatte eller omfordeles over offentlige bud
sjetter. Dermed er urettferdighetene de fleste steder 
ikke lenger så store.
Utjevningene av lønnsnivået og en politisk utvikling som 
har ført til at bedrifter ikke nødvendigvis nedlegges 
selv om de går dårlig, har ført til store økonomiske ulik
heter mellom bedrifter først og fremst innen ulike bran
sjer. Dette får konsekvenser for fagbevegelsen. I be
drifter som går godt, ville lokale forhandlinger gitt de 
ansatte vesentlig høyere lønn. I bedrifter med svak øko
nomi finnes det mange steder intet forhandlingsgrunnlag. 
Tidligere var arbeiderne, til tross for store inntekts- 
ulikheter dem imellom, i lik situasjon i og med at de
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produserte profitt. Forholdene har endret seg. Nettopp 
på grunn av at arbeiderne nå har relativt lik lønn er de 
blitt ulike i en annen forstand: noen produserer profitt, 
mens andres arbeidsplasser og lønnsnivå opprettholdes 
gjennom offentlig støtte. Allerede lenge før oljen kom 
inn i bildet, var de fleste norske arbeidsplasser avhen
gige av offentlig politikk og statlige støtteordninger av 
en eller annen karakter. Det gjelder ikke bare offentlig 
virksomhet innen statlig og kommunal administrasjon, hel
sevesen, kirke og skoleverk osv. Det gjelder også land
bruk, fiske og transport. Det ikke alle er klar over er 
at også sentrale deler av industrien så som treforedlings- 
bransjen, verkstedindustrien, grafisk sektor, den kraft
krevende industri (i den utstrekning lavere energipriser 
regnes som en form for støtte) nyter godt av offentlig 
støtte og politikk.
Arbeiderbevegelsen har et stykke på vei oppnådd å innordne 
markedskreftene under felles forhandlinger og politiske 
avgjørelser på nasjonalt plan. Dessuten har den situa
sjonen at arbeidsgiverne kan ta ut store og provoserende 
overskudd, opphørt. Arbeiderbevegelsen har fått den 
overbygningen den ønsket seg: felles forhandlinger og en 
stat som bidrar til å redusere virkningene av kapitalis
mens innebygde motsetninger, velferdsstaten. Tilsynelat
ende har arbeiderklassen løst mange av de problemene som 
var viktigst i industrikapitalismens barndom. I så måte 
har klassekampen i Norge vært en dundrende suksess. Men 
denne suksessen har samtidig skapt en helt ny situasjon; 
betingelsene for kollektiv handling i arbeiderklassen har 
fullstendig endret karakter. Redusert profitt og en mer 
rettferdig fordeling av samfunnsgodene gjør det mindre 
selvinnlysende for arbeiderne å slutte opp om lokale og 
sentrale kamporganisasjoner med utgangspunkt i arbeider
bevegelsen4. Dette har flere årsaker. Jeg har pekt på 
at arbeidernes materielle situasjon i hovedsak fastsettes 
gjennom hovedforhandlinger og statlig politikk. Lønnsnivå 
og arbeidsplassens trygghet beror først og fremst på kor
porativ styrke, på hvor godt bedriftens og bransjens le
dere, sammen med de ansatte og deres organisasjoner, kla
rer å fremme bedriftens sak overfor de politiske myndig
heter. Arbeidernes innsats gjennom kollektive forhand
linger - for den saks skyld, også i produksjonen - betyr 
mindre. Dette tilsier at kollektiv- og klassebevissthet 
får en konkurrent: Korporativ bevissthet.
Velferdsstaten setter også folk i en ny taktisk posisjon.
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Først og fremst fører den til at folk nær sagt er i samme 
situasjon enten de slutten opp om arbeiderbevegelsens or
ganisasjoner eller ikke. Lønnsnivå, rett til trygder og 
alminnelige politiske rettigheter fordrer verken aktiv 
eller passiv tilslutning. I dag er det politiske og in- 
teressemessige grunnlag for velferdsstaten kommet på av
stand; det er det høye skattenivået som er kommet i for
grunnen. Slik forholdene er, har folk individuelle moti
ver til å snyte på skatten og la være å bidra i kollektive 
organisasjoner. Motivene trekker altså i motsatt retning 
i forhold til de kollektivistiske behovene som preget ar
beidernes situasjon i de tidligere perioder i arbeider
bevegelsens historie. Men den tradisjonelle solidariteten 
har fått nytt fotfeste. For det første har fellesskapet 
fått en ideologisk forankring i store deler av den norske 
befolkning. Folk flest er av den oppfatning at alle skal 
ha rett til en jobb som er brukbart betalt. Og de som 
faller av lasset, skal slippe fattigkassas fornedrelse.5 
De har krav på trygghet. Solidariteten har også fått fot
feste i de nye institusjonene. Velferdsstaten er nettopp 
utviklet for å administrere en solidarisk ideologi. Med 
den form den har fått, kan ikke statsapparatet begynne å 
fungere vesensforskjellig, selv om framherskende ideolo
gier måtte endre seg. Velferdsstatens byråkrati er i så 
måte en strukturell garanti for prinsipper om likhet og 
trygghet. Også LO (for den saks skyld, i en viss utstrek
ning, også NAF) fungerer som strukturelle garantier for 
solidariteten. Fagorganisasjonene, fordi de har forhand- 
lingsmonopol og fordi de omfatter så mange arbeidstaker
grupper, er nødt til å fremme krav som er brukbare for 
alle. Det er strukturelt umulig for LO å framsette krav 
som bryter fullstendig med en likhetsideologi.
Tidligere fikk solidariteten innen arbeiderklassen næring 
fra bedriftens store profitter, urettferdigheter, og dypt
gående svakheter i det kapitalistiske system. I dag er 
solidariteten basert på ideologi og organisasjonsmessige 
strukturer. Hvor lenge vil dette grunnlaget for solidari
tet kunne stå imot økonomiske krefter?

PREMISSER FOR DEN ØKONOMISKE UTVIKLING I NORGE

På terskelen til det postindustrielle samfunn står Norge 
i en annen situasjon enn mange andre land. For det første 
står kravet om at alle skal ha rett til arbeid kanskje 
sterkere i norsk opinion enn i andre land. Retten til 
arbeid er ikke bare grunnlovsfestet. Politiske partier
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som ikke tar sysselsettingsspørsmålet alvorlig, kan ikke 
vente masseoppslutning. For det andre er lønnsnivået jev
nere enn i de fleste land. Kravet om relativt lik leve
standard står sterkt. For det tredje er vi, i likhet med 
andre små industriland, avhengig av å opprettholde en rela
tivt åpen økonomi. Følgelig kan ikke norske bedrifter 
vokse seg sterke i lys av et hjemmemarked. I en tilspis
set internasjonal konkurranse får derfor vårt næringsliv 
et handicap i forhold til konkurrenter fra store industri
land. De tre premissene jeg her har nevnt har vært styr
ende for norsk politikk siden krigen og er det fortsatt.

Ved inngangen til 1980-årene er norsk økonomi i en presset 
situasjon. På den ene side vil U-landenes frammarsj øke 
konkurransen, især for arbeidsintensiv industri i I-lan- 
dene. Samtidig vil oljepengene presse norsk lønnsnivå i 
været i forhold til andre I-land. Rent konkurransemessig 
vil derfor all den industri i Norge som ikke nyter godt av 
naturlige fortrinn, få et handicap i forhold til annen in
dustri både i I-land og U-land. På den annen side vil øk
ningen i offentlige inntekter føre til at den norske sta
ten får en handlefrihet som andre stater ikke har.
Med utgangspunkt i den aktuelle internasjonale og nasjonale 
situasjon skal jeg ta for meg noen spørsmål av sentral be
tydning for fagbevegelsen. Først skal jeg ta opp spørs
målet om Norge kan opprettholde nærmest full sysselsetting 
og samtidig ha et jevnt og ekstremt høyt lønnsnivå uten at 
det statlige engasjement i arbeidslivet øker vesentlig ut
over dagens nivå. Til sist skal jeg ta opp forholdet mel
lom stat og fagbevegelse til nærmere vurdering.6

ER DET MULIG Å OPPRETTHOLDE FULL SYSSELSETTING OG 
HØYT OG JEVNT LØNNSNIVÅ MED LAV GRAD AV STATLIG 
INNBLANDING?

For at det skal være grunnlag for relativt likt lønnsnivå 
uten utstrakt bruk av offentlige virkemidler, må profitt- 
nivået i norsk næringsliv være noenlunde jevnt. Det er, 
som jeg tidligere har pekt på, lenge siden vi har hatt en 
slik situasjon. Staten er for lengst inne i bildet. Store 
deler av vårt næringsliv får offentlig støtte. Men kan 
det problemet som reises løses med samme statlige aktivi
tetsnivå som vi har i dag?

Problemet har lenge vært sentralt i norsk økonomi, og førte 
til at regjeringen nedsatte det såkalte Lied-utvalget, for
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å granske spørsmålet.7 Utvalget anbefalte strukturrasjo
nalisering og utstrakt modernisering av vårt næringsliv, 
samtidig med at man i pakt med tidligere politikk satser 
på å utnytte naturlige norske fortrinn. På denne måten 
vil vi komme til å utvikle en enda mer spesialisert øko
nomi: Satsing på avansert teknologi for å kunne hevde
seg i konkurransen mot U-landene; satsing på naturlige for
trinn for å verne seg mot konkurransen fra andre I-land.
Det er liten grunn til å tvile på at mange norske bedrifter 
ville klart seg bra etter slike retningslinjer. Men rasjo
nalisering og automatisering er virkemidler som anvendes 
for å redusere menneskelig arbeid, ikke for å skape ar
beidsplasser. For å sikre full sysselsetting måtte norsk 
industri, sett under ett, i det minste ekspandere i et om
fang som tilsvarte rasjonaliseringen. Som jeg allerede 
har pekt på, er en slik markedssituasjon utenkelig. Det 
er blåøyd og sjåvinistisk å tro at nordmenn og norsk in
dustri innen svært mange sektorer vil seire i konkurransen 
med utlendinger - både i I-land og U-land - med en rekke 
konkurransemessige ulemper så som små hjemmemarkeder og et 
høyt lønnsnivå.
Men la oss allikevel gjøre oss det tankeeksperiment at 
norsk industri klarte å opprettholde sysselsettingen ved 
å automatisere og ekspandere. Ville det da være mulig å 
sikre et høyt og likt lønnsnivå? Jeg har allerede slått 
fast at vi kan se bort fra at profittnivået vil utjevnes.
Det er utenkelig at fortjenesten innen nærings- og nytel- 
sesmiddelsektoren eller trikotasjeindustrien skal kunne 
komme opp mot oljesektoren, uansett hvor sterkt man rasjo
naliserer. Forutsetningen for et likt lønnsnivå må derfor 
være at det overføres midler gjennom staten fra de sterke 
til de svake sektorer, eller at næringsgrener med relativt 
svak lønnsomhet saneres. Siden svært mange nettopp er 
sysselsatt i slik industri, vil det siste alternativet i 
realiteten innebære massearbeidsløshet. Det finnes altså 
ingen løsning på våre problemer innen rammen av en økonomi 
preget av lav statlig innblanding. Det mest sannsynlige 
ville være at en rekke bedrifter ville gå konkurs som følge 
av konkurransen med utenlandske bedrifter med lavere lønns
nivå og andre markedsmessige fortrinn. Industribedrifter 
som ikke automatiserer, vil i den nye situasjonen være 
sjanseløse, såfremt de skal betale omtrent like høy lønn 
som andre. Det er derfor umulig å opprettholde full sys
selsetting, forutsatt at man skal ha et jevnt og høyt lønns
nivå, hvis myndighetene velger å holde en lav profil.

216



Men Norge står i en særstilling. Den norske stat vil, 
takket være oljeinntektene, ha råd til å føre en mer aktiv 
politikk enn andre stater. Spørsmålet blir derfor om vi 
kan gå inn i en ny tid og verne om viktige positive trekk 
ved norsk arbeidsliv hvis staten blir mer aktiv. Hva slags 
problemer vil i så fall dette reise?

STAT OG FAGBEVEGELSE

Vi har slått fast at man må gi slipp på kravet om høyt, 
jevnt lønnsnivå og full sysselsetting hvis man ikke er 
villig til å godta sterkt statlig engasjement. La oss slå 
av på kravene og spørre etter betingelsene for å opprett
holde et høyt, jevnt lønnsnivå. Hva vil dette kreve av 
staten?
Ideelt sett kan staten spille fire roller: a) fastfrysings- 
staten, b) trygdestaten, c) sysselsettingsstaten, d) pri- 
oriteringsstaten. Men statens rolle vil være gjenstand for 
kontinuerlig politisk debatt og endres avhengig av de poli
tiske maktforholdene og de erfaringene man gjør. I praksis 
vil staten antakelig komme til å innta en posisjon som 
innebærer en kombinasjon av disse fire alternativene. Det 
er derfor nødvendig å introdusere en femte kategori: e) vak* 
lestaten.
Jeg skal i det følgende se nærmere på hvorledes staten kan 
ha innflytelse på sysselsetting og inntektsfordeling, og 
legge særlig vekt på forholdene mellom staten og fagbe
vegelsen.
a) Fast frysings staten bygger på at ønsket om å opprett
holde bosettings- og sysselsettingsstrukturen gis høyeste 
prioritet. For å nå dette mål, subsidierer staten nærings
livet for å kompensere det endrede konkurranseforhold.
Dette innebærer at staten overtar ansvaret for hele inn
tektsfordelingen, og betyr i praksis at hele folket får 
ansettelse som statstjenestemenn og -kvinner, og i tråd 
med dette sikres full stillingstrygghet og lønn f.eks. i 
henhold til statens lønnsregulativ.
Den løsningen har en del opplagte skyggesider. Fagbevegel
sen ville fullstendig fraskrives muligheten til å forhandle 
om lønn også i bedrifter med høyt profittnivå. Her hadde 
de ansatte tidligere en viss mulighet for å få sin andel 
av profitten gjennom lokale lønnsforhandlinger. Videre 
ville økonomiske insitamenter falle bort og faren for by
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råkratisering, så vel innen stat som bedrifter og fagfor
eninger, bli overhengende. Dessuten ville vårt nærings
liv fort bli "gammeldags*1. Fastfrysingen innebærer at 
kapitalen ikke flyttes dit lønnsomheten er størst. Dermed 
øker profittulikheten, følgelig også ulikheten i forhand- 
lingspotensiale. Vi ville komme til å holde liv i en 
rekke bedrifter, ikke fordi de produserer fornuftig og 
effektivt, men i kraft av at de nå en gang var etablert 
da politikken om allmenne statlige støttetiltak ble insti
tuert. Denne løsningen ville altså opprettholde syssel
setting og høyt likt lønnsnivå. Men den ville omfatte 
alle statsbyråkratiets skyggesider, samtidig med at den 
ville mangle det private næringslivs positive trekk.
Det ville være vanskelig å få oppslutning om "fastfrys- 
ningsstaten". Rett nok vil ansatte og ledere i bedrifter 
som overlever i kraft av allmenne støtteordninger, selv
sagt være interessert i ordningen. Men for folk i bedrif
ter som er svært lønnsomme, f.eks. oljesektoren, vil det 
være stadig vanskeligere å godta at man ikke skal kunne 
forhandle om bedriftens profitt og øke sin fortjeneste på 
den måten. Dette er faren ved å holde liv i ulønnsom pro
duksjon: jo større gapet i lønnsomhet mellom de lønnsomme 
og de ulønnsomme blir, jo større solidaritet fordres for 
å opprettholde likelønnspolitikken. Samtidig blir presset 
mot denne solidariteten stadig øket. Vi var vitne til 
dette i 1980. Kort tid etter at et såkalt lavtlønnsopp- 
gjør var vedtatt, blir det reist krav om forhandlinger 
innen sektorer med høy lønnsevne.
Men selv om man tar utgangspunkt i at fastfrysingsstaten 
ville forutsette allmenne støttetiltak, er det åpenbart 
at støtten til de ulike arbeidsplassene må differensieres. 
Dette er jo en betingelse for at det i realiteten skal 
dreie seg om noen reell støtte. Jeg har vondt for å for
stå hvorledes slike støttetiltak kan gjennomføres uten 
gjennom et stort byråkrati.
b) Trygdestaten* Næringslivet tilpasser seg den nye si
tuasjonen uten statlig innblanding. Mange bedrifter vil 
måtte innskrenke eller gå konkurs. Men de som blir ar
beidsledige får så høy trygd at de kan opprettholde en ri
melig levestandard.
Det å ha et arbeid kan bli et privilegium i trygdestaten, 
ikke minst i den forstand at det gir medlemskap i arbei- 
derkollektiv og fagforbund, og selvfølgelig at det gir en
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mulighet for deltakelse i kollektive aksjoner og press
grupper. Trygdestaten minner om Thatcher-staten* bare 
med den forskjell at folk garanteres brukbart utkomme 
gjennom offentlig trygd. Fattigdom kan unngås. Dette 
innebærer altså å benytte oljepengene til å trygde de som 
blir arbeidsledige bl.a. som følge av olje. Samtidig vil 
oljearbeiderne kunne høste fordelen av å kunne forhandle 
fritt med arbeidsgiverne. Altså får de muligheten for 
svært høy lønn. Denne form for økonomi omtales av og til 
som Kuwait-økonomi. Kanskje er det mer treffende å omtale 
systemet som et subsidiert Slaraffenland. I trygdestaten 
vil folk riktignok få en brukbar økonomisk trygghet, men 
den grunnlovfestede retten til arbeid blir en papirbestem
melse.
Selv om trygdestaten selvsagt fordrer et byråkrati til å 
fordele trygdene, er det å fordele arbeidsledighetstrygd 
antakelig relativt enkelt. Følgelig får man i trygde
staten riktignok en viss økning, men allikevel et moderat 
byråkrati i forhold til andre alternativer. Mens behovet 
for fagbevegelsens sentrale forhandlingsapparat reduseres 
vesentlig, gir trygdestaten økt spillerom for lokale for
handlinger i de bedrifter som overlever.
c) Sysselsettings staten. Næringslivet tilpasser seg den 
nye situasjonen uten økt statlig innblanding. De som blir 
overtallige i næringslivet, sysselsettes i offentlig virk
somhet. Mens trygdestaten lar folk leve av trygd, skaffer 
sysselsettingsstaten dem arbeid i offentlig virksomhet.
Sysselsettingsstaten ville innebære en kraftig ekspansjon 
innen offentlig sektor, men likevel begrenset av de res
surser staten disponerer. Fagbevegelsen ville derfor i 
økende grad preges av den offentlige sektor - dens opp
gaver og funksjonsmåter vil følgelig minne stadig mer om 
forholdene innen forbundene for de offentlige tjenestene. 
Byråkrati, oligarki og svak kontakt med grasrota vil bli 
viktige kjennetegn ved fagbevegelsen. For øvrig er de 
økonomiske sidene ved sysselsettingsstaten for lite klar
lagt til at jeg tør si noe ytterligere om institusjonelle 
forhold.
d) Prioriteringsstaten. Bedriftene tilpasser seg den nye 
situasjonen best mulig, men får anledning til å søke stats
støtte. En rekke forskjellige stønadsformer praktiseres
i dag, og flere kan tenkes.
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Selektiv støtte ville innebære at noen bedrifter og arbei
dere ville nyte godt av slik støtte, andre ikke. Problemet 
blir da, hvem får og hvem får ikke støtte? Det foreligger 
i hovedsak to former for begrunnelser for støtte: samfunns
messig nødvendighet og samfunnsøkonomiske forhold. Støtte
tiltakene til norsk landbruk bygger på alminnelig aksept 
av at jordbruk er samfunnsmessig nødvendig. Stønad til 
utkantbedrifter bygger på den betydning slik virksomhet kan 
ha på lokalt plan, både for sysselsetting og bosetting.
Jeg vil tro at enkelte bransjer, og da især verkstedindust
rien, i framtiden vil kunne komme til å argumentere for sin 
eksistens ut fra samfunnsmessig nødvendighet. Verksted
industrien er ryggraden; den er nødvendig for å konstruere 
ny teknologi og for å vedlikeholde gammel. Og selv om det 
automatiseres, vil man ikke komme utenom behovet for verk- 
stedarbeidernes kyndighet. Verkstedindustrien og jern- og 
metallarbeiderne vil med rette kunne hevde at man ikke kan 
tenke seg en industrikultur uten en avansert jern- og me
tallindustri, koste hva det koste vil. Dermed kan jern- 
og metallarbeiderne komme til å få samme rolle som bøndene, 
riktignok med færre standsprivilegier, men med høyere lønn.

Det kan også argumenteres for at støttetiltak bør iverk
settes fordi kostnadene er små i forhold til de verdier som 
allerede er investert og følgelig vil gå tapt om støtte
tiltakene uteblir. Denne form for argumentasjon skulle 
tilsi at bedrifter med store investeringer vil ha lettere 
for å få støtte enn de som har lite kapitalkrevende utstyr. 
Kapitalintensiv industri vil altså stå sterkere enn ar
beidsintensiv industri. Dette vil innebære at de som er 
relativt sterke og har mulighet for å konkurrere på uten
landske markeder, vil ha større sjanse for å få støtte enn 
bedrifter som er svake og tilsynelatende er dødsdømte, uan
sett hvor mye de får. Selektive støttetiltak kan altså 
innebære trygge kår og god lønn for noen, mens arbeidsle
dighet og trygd blir andres lodd.
Her ser vi prosesser som kan komme til å splitte arbeider
klassen. Skillet vil gå mellom de som klarer å argumentere 
for offentlig støtte og de som ikke greier det. Den første 
gruppen vil, sammen med de grupper som har sitt utkomme 
innen oljesektoren, danne et arbeideraristokrati. Dette er 
grupper som kan trygge sin situasjon både gjennom støtte
tiltak og gjennom sin innflytelse på statlig politikk. 
(Norge solgte våpen til Cuba for å sikre sysselsettingen 
ved Kongsberg Våpenfabrikk. Har det vært på tale å sende 
tørrfisk til Eritrea med tilsvarende begrunnelse?)
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e) Vaklestaten. Uansett hvilken form forholdet mellom 
stat og næringsliv får, vil det bli problemer. Man må 
regne med at disse problemene vil bli mer synlige jo nær
mere praksis ligger opp til vedkommende statsform. Trygde- 
staten og fastfrysingsstaten kan bli meget kostbare, noe 
som vil styrke opinionen, enten i retning av lavere tryg
der (fattigkassestaten) eller behovsprøvede støttetiltak, 
altså prioriteringsstaten. En oppsvulming av byråkratiet 
i denne forbindelse kan styrke krefter som ønsker fri kon
kurranse, osv. I praksis kan vi derfor ikke vente oss at 
noe land vil utvikle en statsform som permanent hører hjem
me i noen av disse kategoriene jeg har satt opp. Det vil 
være kontinuerlig kamp om hva slags rolle staten skal 
spille. Resultatene av denne kampen vil bero på styrken 
bak de forskjellige samfunnsinteressene. Siden man ikke 
har noen garanti for "en menneskevennlig stat", blir det 
dobbelt viktig å diskutere fagbevegelsens rolle i lys av 
de forskjellige statsformene. Hvor aktiv og sterk kan 
fagbevegelsen ventes å bli? I hvilken retning vil den vise 
sin solidaritet?

PROFITT/ FORHANDLINGER OG PARTIPOLITIKK

Norsk næringsliv har lenge vært i den situasjon at bare 
en del bedrifter og bransjer har gått med overskudd. Store 
grupper arbeidstakere både i industri, jordbruk og handel 
har hatt en sysselsetting som har vært avhengig av offent
lig støtte i en eller annen forstand. I og med at oljen 
ventes å presse det gjennomsnittlige inntektsnivået opp, 
vil oljevirksomheten bidra til å forsterke denne situasjo
nen. En liten del av norsk næringsliv, nærmere bestemt de 
bedrifter som kan trekke direkte fordel av oljen, vil gå 
med enorme overskudd. Andre sektorer vil trenge ytterli
gere offentlig støtte for at det skal være mulig å opprett
holde en noenlunde rettferdig lønnsfordeling. For fagbe
vegelsen innebærer dette at det åpner seg muligheter for 
betydelige lønnstillegg innen oljesektoren. Profittene er 
så store at det nær sagt ikke er grense for hva bedriftene 
har råd til å betale. Men det dreier seg altså om profitt 
som er knyttet til salg av olje (grunnrente), ikke til den 
merverdi arbeiderne selv produserer. I sektorer som ikke 
direkte profitterer på oljen, blir situasjonen en annen. 
Siden svært mange bedrifter ikke vil produsere med profitt, 
men overleve i kraft av offentlige tilskudd, vil det altså 
ikke være noen lokal profitt å forhandle om. De ansattes 
lønn blir i stedet et resultat av deres og bedriftens evne 
til å styre kanaliseringen av offentlige midler.
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På denne måten faller en del av det moralske grunnlag for 
lokale lønnsforhandlinger bort. Grunnlaget har tradisjo
nelt vært de ansattes rettmessige krav på en høyere andel 
av den profitt de selv har skapt gjennom sitt arbeid. Ver
ken i oljesektoren eller annen industri vil det økonomiske 
resultat først og fremst være avhengig av de ansattes inn
sats. De astronomiske tallene innen oljebransjen er et 
resultat av energiknapphet i Vesten; kårene innen andre 
bransjer gjenspeiler disse bransjenes evne til å markere 
seg overfor myndighetene, ikke deres arbeidsinnsats.
Selv om de lokale fagforeningene måtte ha maktmidler til 
å presse bedriftene til høyere lønninger, er altså mye av 
den moralske begrunnelse for lokale lønnsforhandlinger 
falt bort. Arbeiderne på oljeplattformene har kanskje 
sterkere pressmiddel enn noen har hatt før dem i norsk 
næringsliv. En aksjon fra deres side kan få katastrofale 
følger for hele landets økonomi, følgelig også redusere 
muligheten for overføring av offentlige midler til andre 
bransjer. Av denne grunn kan man vanskelig vente at Lands
organisasjonen vil tillate lokale aksjoner innen oljesek
toren. Man kan snarere vente at fagbevegelsen vil se det 
som sin plikt å gå i spissen for å redusere mulighetene 
for lokale aksjoner innen oljesektoren.
Når det gjelder andre bransjer, kan man vanskelig se noen 
berettigelse for at noen skal kunne opprettholde høyere 
lønnsnivå enn andre fordi de tilfeldigvis har bedre fag
organisasjon og er bedre i stand til å presse myndighetene. 
Også her faller altså en del av berettigelsen for lokale 
lønnsforhandlinger bort.
Nå bekymrer det meg ikke så mye om enkelte fagforeninger 
dermed går glipp av lønnstillegg. Hva som er viktigere, 
er at mye av grunnlaget for aktiviteten på lokalplanet 
faller bort dersom det ikke lengre er mulig å forhandle 
lokalt. Dermed kan det bli mye vanskeligere for de lokale 
fagforeningene å komme på offensiven i andre viktige saker 
som arbeidsmiljø, rasjonalisering, bemanningsreduksjoner 
osv.
I det foregående har jeg forutsatt at staten vil se det 
som sin plikt å hjelpe fagbevegelsen til å opprettholde 
en relativt lik lønnsfordeling. Dette er åpenbart en for
utsetning vi ikke kan ta for gitt. Vi må regne med at en 
høyredominert regjering ikke vil gå inn i lønnsforhandlin
ger på samme måte som en DNA-regjering. Resultatet av
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stortingsvalgene vil derfor få avgjørende betydning for 
fagbevegelsen også når det gjelder lønnsfordelingen. Dette 
kan bety at stortingsvalgene kan få preg av uravstemninger. 
Folk vil velge politisk parti ut fra vedkommende partis 
holdning til bruk av statsmidler ved lønnsoppgjørene. Dette 
kan bidra til å endre meget i vårt politiske landskap. For 
det første vil økonomiske spørsmål komme til å dominere 
den politiske debatt enda sterkere enn i dag. For det 
andre kan de deler av arbeiderklassen som ikke profitterer 
på den fordelingspolitikk myndighetene fører, komme til å 
støtte partier som ønsker å gi staten en annen rolle.

AVSLUTNING: ET HJERTESUKK OM DEN NORSKE VENSTRE- 
SIDAS POLITIKK

Troen på solidaritet som noe særegent ved arbeiderklassen, 
har etter hvert fått et religiøst preg på venstresida i 
norsk politikk. Her lever den fortsatt i godt selskap med 
myten om at bedriftene alltid har nok å ta av, og at ar
beidsgiverne høster store profitter. Dette var stort sett 
gyldig tidligere. Men nettopp som følge av arbeiderbeveg
elsens framgang, er påstanden i dag ikke lenger like gyl
dig. Tvert imot er de i ferd med å bli direkte misvisende.

På venstresida har man lenge lukket øynene for den faktiske 
framgang som er oppnådd, og de vesentlige konsekvenser 
dette medfører. På samme måte som mange arbeidstakere i 
sterke bedrifter fortsatt ikke innser at de til daglig 
blir snytt av arbeidsgiverne, er det også mange som helt 
feilaktig tror at arbeidsgiverne høster store profitter 
takket være dem. Myten om at det alltid produseres med 
profitt i det kapitalistiske samfunn får en del merkelige, 
og for venstresida, tragiske konsekvenser. For den leder 
til den politiske konklusjon som ikke kan gi venstresidas 
politiske partier noe som helst troverdighet i de brede 
lag. SVs, AKPs og NKPs paroler om å forsvare den frie 
forhandlingsretten er typiske eksempler på hvor galt det 
kan gå. Frie forhandlinger er nettopp det som foregår i 
rene kapitalistiske markeder uten innblanding av politi 
eller politikk, av tollere eller kontrollører. Bekjemp
elsen av frie markeder har vært en hovedsak for arbeider
bevegelsen. Og etter at man endelig har klart å begrense 
markedsmekanismene og etablert grunnlaget for politisk in
tervensjon i produksjon og handel, klarer altså en del po
litiske partier å prestere noe så reaksjonært som parolen 
om frie forhandlinger. Til unnskyldning for disse parti
ene må man selvsagt peke på de argumentene de har: frie
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forhandlinger kan bidra til å holde aktiviteten oppe i 
fagforeningene (for min egen regning: som en vekkerklokke 
som ringer en gang i året). Dessuten forutsetter man at 
disse forhandlingene skal føre til økte lønninger for dem 
det gjelder.
Og vi må medgi at det altså fins fagforeninger som kunne 
vært tjent med frie forhandlinger. Allikevel må vi være 
klar over at forhandlinger som er frie i ordets egentlige 
betydning, ville være en katastrofe for størstedelen av 
norske arbeidere. Dersom støtteordningene bortfalt, ville 
slike frie forhandlinger selvsagt måtte føre til vesentlig 
lavere lønn i store deler av norsk næringsliv, ikke minst 
i distriktene. Hvor har man det fra at frie forhandlinger 
nødvendigvis må føre til økt lønn?
Mens arbeiderklassen tidligere var truet av kapitalistens 
forsøk på forføring, er det i dag sosialistenes egen for
dummelse som er hovedproblemet. Det siste er verst. At 
kapitlismen inneholder en rekke innebygde motsetninger av 
dyp karakter, har sosialistene for lengst gjennomskuet.
Men at sosialismens kamp inneholder tilsvarende motsetnin
ger, som blir sterkere og sterkere jo mer vellykket kampen 
er, har man i det lengste prøvd å lukke øynene for - både 
det høyre og det venstre.

NOTER

1) Artikkelen bygger på to foredrag i Universitetet SV 
(USV) i Tromsø våren 1980 og våren 1981.

2) Se for øvrig M. Olson: The Logic of Collective Action> 
Harvard University Press, 1965.

3) Jeg minner om at det ikke bare er lønnsnivå og skatte
trykk som avgjør bedriftenes overskudd. Renter, av
skrivninger og råstoffkostnader er også viktig. Dette 
gjør imidlertid ikke mine resonnementer ugyldig.

4) Kan det derfor tenkes at profittratens fall ikke først 
og fremst truer det kapitalistiske system; er det sna
rere arbeiderklassens solidaritet som presses?

5) likhetsideologien fastholdes ikke bare av solidaritet 
og fellesskap. Lysgaard har med utgangspunkt i Sande- 
moses Jantelov pekt på at denne ideologien kan være 
fundamentert på misunnelse. Ingen skal ha det vesent
lig bedre enn andre er et hovedpoeng i Janteloven. (Se 
S. Lysgaard: Avbeiderkollektivet, Universitetsforlaget, 
Oslo 1961). Jeg tar ikke dermed stilling til om Jante
loven er mer gyldig i dag enn for hundre år siden.
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6) Norge er antakelig i ferd med å overta den posisjon 
England hadde i forrige århundrede og USA har hatt inn
til nylig. Disse landene har opplevd problemene med å 
ligge i spissen av verdensøkonomien. De har opplevd 
hva det vil si å skulle konkurrere med andre land med 
vesentlig lavere kostnadsnivå. England og USA maktet 
konkurransen lenge. Men disse landene var store og det 
var ingen pretensjoner om full sysselsetting eller et 
jevnt lønnsnivå. Begge landene har i dag Sakket av i 
konkurransen. Hvilke odds skal vi gi Norge?

7) Rapporten er utgitt som NOU 1979:35. Strukturproblemer 
og vekstmuligheter i norsk industri.
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