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Forord 
 
NHO kjører for tida massive kampanjer i et forsøk på å vinne initiativet i velferdsdebatten. 
Gjennom lengre tid har vi opplevd kampanjen fra NHO Service for å konkurranseutsette mest 
mulig av de kommunale velferdstjenestene. NHOs årskonferanse 5. januar 2011 angrep fra en 
ny vinkel. Budskapet er nå at vi står overfor en ødeleggende trygdebølge og en truende 
velferdsfelle. Stønadsordningene er for gode, velferden for kostbar og forskjellene for små i 
det norske samfunnet. 
 
Det mest bemerkelsesverdige i NHOs nåværende kampanjer mot våre velferdsordninger er 
den useriøse omgangen med fakta som de har lagt seg til. De opererer med en rekke direkte 
faktafeil. De påstår at ting forholder seg stikk motsatt av det som enkelt kan dokumenteres 
med åpne, tilgjengelige kilder. De forholder seg i det hele tatt så omtrentlig til fakta at det kan 
stilles spørsmål ved om NHO ønsker å bli oppfattet som en seriøs organisasjon.  
 
Først fikk vi NHO Service sine ressurs- og effektiviseringsnotater som skulle ”dokumentere” 
hvordan kommunene kunne spare millioner av kroner gjennom konkurranseutsetting av sine 
tjenester. Etter at så vel kommunaldirektøren for finansforvaltning i Trondheim, KS, byrådet i 
Bergen og Fagforbundet hadde påpekt/erkjent/dokumentert at NHO Service sine tall ikke 
holdt vann, og det hele ble en mediesak, måtte de trekke til seg klørne og erkjenne 
svakhetene. 
 
Omkring NHOs årskonferanse fikk vi så en ny runde med udokumenterte og til dels 
fullstendig feilaktige påstander. Det dokumenterer vi i dette notatet. Mye tyder på at det er 
andre hensyn enn bekymringer for velferdsstatens framtid som ligger under NHOs kampanjer. 
Administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service ga følgende svar på spørsmål om det 
var viktig for dem at de private aktørene får innpass i velferdstjenestene: ”Klart, det er jo 
derfor selskapene er medlemmer hos oss. Vi prøver å skape et størst mulig marked for dem” 
(Klassekampen, 4.12.2010).  
 
At NHO driver interessekamp, at de vil ha størst mulig avkastning i sine selskaper og minst 
mulig offentlig sektor, burde ikke overraske noen. Når de prøver å gjøre seg til talsmann for 
dem som ”faller utenfor” eller til bekymrede forsvarere av velferdsstaten, så blir det noe helt 
annet. Da seiler de under falsk flagg.  
 
En takk til deFacto som påtok seg oppdraget med å utarbeide dette notatet. 
 
 
Oslo, januar 2011  
Asbjørn Wahl 
Daglig leder 
For velferdsstaten 
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1 Innledning 
 
NHOs årskonferanse 2011 har fokus på den såkalte ”velferdsfellen”. I invitasjonen spør 
arbeidsgiverorganisasjonen om vi ”slipper unna når eldrebølgen og trygdebølgen for alvor 
slår inn over oss? Lever den norske velferdsmodellen på lånt tid?”. Videre påstår NHO at 
”sjenerøse trygder, gode lønninger og høy produktivitet” skyver mange ut av arbeidslivet. Og 
spør så retorisk: ”Er det realistisk å minske andelen utenfor arbeidslivet uten å akseptere 
større forskjeller?” 
 
De uutalte svarene er åpenbart at velferdsordningene er for gode og at minstelønningene for 
høye. Dette har NHO strengt tatt alltid ment. Det nye i år er at arbeidsgiverne inntar 
posisjonen som talsmann for dem som ”faller utenfor”. De hevder indirekte at hvis vi svekker 
trygdeordningene og reduserer minstelønningene vil flere komme i arbeid.  
 
I dette notatet vil vi argumentere for at det er motsatt. Gode velferdsordninger og rimelige 
minstelønninger bidrar til høy sysselsetting og høy verdiskaping. 

 
2 Om å ”velge” trygd 
 
NHO har i lang tid kjørt en kampanje der de hevder at det er uforholdsmessig mange i Norge 
som ikke deltar i arbeidslivet. Det hevdes at for mange lever av trygdeytelser; som 
sykemeldte, uføre, tidligpensjonister og arbeidsledige. Årsaken skal være at det er for lett å bli 
trygdet og at trygdeytelsene er så høye at folk ”velger” trygd fremfor å ta lavlønnsjobber. 
  
Vårt første poeng er at hele ideen om at folk i Norge fritt kan velge ”å gå på trygd” i seg selv 
er en grov fortegning av virkeligheten. For det første er det vanskelig å få trygd. For det andre 
er det svært lite attraktivt å leve av trygd. 
 
Hvis en ser bort fra den behovsbaserte sosialhjelpen (som knapt noen trakter etter), bygger 
alle trygdeytelser både på at en har opparbeidet seg rettigheter og at en rekke objektive vilkår 
er oppfylt. Mesteparten av sykefraværet skyldes for eksempel legemeldt langtidsfravær.  
 
Uføretrygd innvilges etter strenge, medisinske kriterier, og er eventuelt ”endestasjonen” etter 
en lang periode med arbeidsavklaringspenger, vurdering av restarbeidsevne, omskolerings- og 
rehabiliteringsforsøk. Tidligpensjonsordningen AFP er aktuell for de som har fylt 62 år og 
som har arbeidet et visst antall år i bedrifter med tariffavtale. 
 
Ledighetstrygd forutsetter at en har opparbeidet rettigheter i perioden før en ble ledig, og at 
det ikke er mulig å tilby alternativt arbeid.  
 
Ingen av disse ytelsene er særlig sjenerøse.  
 
Gjennomsnittet for uførepensjonister, som får mest, ligger på ca 200.000 kroner per år. Ifølge 
de siste tallene fra SSB1 lever 12 prosent av de langtidssyke og 27 prosent av de 

 
1 SSB: Økonomi og levekår for ulike lavinntekstgrupper. 2008. Rapport 2009/1.  
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langtidsledige under fattigdomsgrensa (basert på den strengeste lavinntektsdefinisjonen – 
under 50 prosent av medianinntekten2). 
 
Det er verken spesielt lett å få trygd eller spesielt lukrativt å leve på den i Norge. 

 
3 Andelen utenfor arbeidslivet øker ikke 
   
NHO skaper inntrykk av at andelen som ikke deltar i arbeidslivet, er økende. Det fins det 
ingen dokumentasjon på. Tvert i mot. 
 

3.1 Hva er det såkalte ”utenforskapet”? 
 
Begrepet ”utenforskapet”, som NHO og høyresida her i landet nå prøver å etablere, er en 
ideologisk import fra svensk høyreside. Der blir det brukt for å så tvil om og svekke 
trygdesystemet, mistenkeliggjøre dem som mottar trygd og øke forskjellene i samfunnet. 
Utstøtingsmekanismene i arbeidslivet underslås, mens ansvaret for sosiale problemer forsøkes 
individualisert. Det samme ser vi nå her. I VG (3.1.2011) retter NHO-sjef John G. Bernander 
skytset mot uføretrygden: ”Utviklingen for antall uføretrygdede er bekymringsfull, men det 
som virkelig bekymrer er at det i realiteten er 750.000 mennesker i arbeidsfør alder, som ikke 
er i jobb.” Han mer enn antyder at mange urettmessig misbruker uføretrygden. NHO sauser 
også sammen svært mange tall for å gi et inntrykk av at det ikke bare er mange, men stadig 
flere, som ”faller utenfor”. Dette står i diametral motsetning til det faktum at 
sysselsettingsraten i Norge er svært høy (mer om det i kap. 6) og økende. Før vi går inn på 
hvordan utviklingen har vært i Norge i forhold til uføretrygd, sykefravær og arbeidsledighet, 
vil vi derfor kort se på hvem det er som ikke deltar i arbeidslivet. Grovt sett kan de deles i tre 
grupper: 
 
a. De som av gode grunner i korte eller lengre perioder ikke kan delta i arbeidslivet fordi de 

ikke (lenger) har helse til det og som ofte er uføretrygdede, sykmeldte eller får 
arbeidsavklaringspenger. 

b. De som ikke har arbeid fordi de forsørges av andre. Hjemmeværende husmødre er fortsatt 
den største gruppen. Dette er i praksis en mangfoldig gruppe, men for eksempel Villen 
Coucheron, gift med Norgesgruppens sterke mann Knut Hartvig Johansson, som i følge 
VG (2.1.2011) tilhører denne gruppen, opplever neppe seg selv som en del av et 
”utenforskap”. 

c. Den tredje gruppen er de som på forskjellig vis er offer for et brutalisert arbeidsliv der det 
er vanskelig å få den sysselsettingen de ønsker. Her inngår også de som jobber deltid og 
ønsker høyere sysselsetting. I følge Statistisk sentralbyrå utgjør disse 69.000, derav 
53.000 kvinner.3 Gruppen inkluderer også mange funksjonshemmede. I 2010 var det i 
følge SSB 78.000 av de funksjonshemmede som oppga at de ønsket arbeid, ”20.000 av 

 
2 Medianinntekten er inntekten til den personen som tjener mer enn den ene halvparten og mindre enn den andre 
halvparten av den yrkesaktive befolkningen. OECD bruker 50 prosent av denne inntekten som fattigdomsgrense, 
EU bruker 60 prosent. 
3 Tall for 3 kvartal 2010. SSB statistikkbanken. 
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dem ble klassifisert som arbeidsledige ut fra kriteriene om aktiv søking og tilgjengelighet 
for arbeidsmarkedet.”4 
 

Det interessante i NHOs politiske grep er at de retter skytset mot tilgang på trygdeytelser. 
Ufrivillig deltid, manglende sysselsetting av funksjonshemmede og andre grupper som er 
offer for et brutalisert arbeidsliv, står ikke på agendaen. Heller ikke den store 
arbeidskraftreserven som kan utnyttes ved å legge forholdene bedre til rette for 
yrkesdeltakelse (eller økt yrkesaktivitet for de som jobber deltid) for de som har valgt å være 
hjemme er tema. 
 

3.2 Uføretrygd 
 
At antallet uføretrygdede skal ha kommet som et sjokk på NHO, virker påtatt. Allerede i det 
såkalte ”Sandman-utvalget” (NOU 2000:27) forventet man en vekst i uføretrygdingen. Basert 
på framskrivninger ble antall uføre i 2010 anslått å være 377.000. Utviklingen ble, som det 
går fram av figur 1, helt annerledes: 
 
Figur 1. Antall personer med uførepensjon pr. 30.6.2001-30.06.2010 (Kilde: Nav 5) 

 
 
Det faktiske tallet ble 299.569 (NAV, pr.30.6.2010). I tillegg kommer ca. 50.000 mottakere 
av tidsbegrenset uførestønad.6 Det er umulig å vite hvor mange av dem som fikk tidsbegrenset 
uførestønad, som ville blitt uføretrygdet etter den tidligere ordningen. Hvis vi realistisk antar 
at halvparten av dem hadde fått uføretrygd, ser vi at det i 2010 er klart færre uføretrygdede 
enn Sandman-utvalget forventet. 
 
Ettersom det blir stadig flere nordmenn, må man også se uføretrygdingen i forhold til 
befolkningsgrunnlaget. Og hvis vi ser vi på utviklingen i de enkelte aldersgrupper, finner vi at 
andelen som får uførestønad går ned i alle aldersgrupper, med unntak for de aller yngste. Men 
i de gruppene er det svært små tall. (På grunn av endringer i stønadsordningene, gir ikke 
sammenligningen et helt nøyaktig bilde. For eksempel er ikke personer med tidsbegrenset 
stønad inkludert. At det skal dreie seg om noen plutselig eller uventet vekst, eller trygdebølge, 
i følge NHOs språkbruk, kan imidlertid trygt avvises. Utviklingen er ganske stabil.) 

 
4 SSB. Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede, 2. kvartal 2010. 
5 Denne tabellen og neste er hentet fra NAV: Marianne Lindbøl: “Uførepensjon pr.30. juni 2010” 
6 Tall fra slutten av 2009, tidsbegrenset uførestønad er nå en del av ordningen med arbeidsavklaringspenger. 
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Figur 2. Andel mottakere av uførepensjon i befolkningen, etter alder. Pr. 30.06.2001 og 30.06.2010 

 
Tilsvarende er det en tendens til å undervurdere sysselsettingen. I Pensjonskomiteens 
innstilling Om modernisert folketrygd (NOU 2004:1), som la grunnlaget for innsparingen i 
alderspensjon, baserte en seg på at arbeidsstyrken i 2010 skulle være på 2.475.000. Den 
faktiske utviklingen har vært vesentlig bedre, og den reelle arbeidsstyrken er nå på 2.599.000 
(Kilde: SSB). 
 
Hvis vi så sammenlikner antall uføretrygdede med antall sysselsatte, er forholdstallet helt 
stabilt de siste ti årene. Andelen uføretrygdede (inkludert en anslått andel av tidsbegrenset 
uføre) av arbeidsstyrken øker ikke.  
 

3.3 Sykefraværet 
 
Høsten 2009 opplevde vi en omfattende mediekampanje (særlig i Aftenposten) mot 
sykelønnsordningen fordi Statistisk Sentralbyrås sykefraværstall for tredje kvartal viste en 
plutselig økning. Denne økningen viste seg – ikke overraskende – å være svært midlertidig, 
noe som ikke burde overraske i og med at økningen falt sammen med at folk som bare kjente 
et snev av svineinfluensa ble oppfordret til å være hjemme. Kurven ser nå slik ut: 
 
Figur 3. Tapte dagsverk pga egenmeldt og legemeldt sykefravær i prosent av alle dagsverk. 3. 
kvartal. 2000-2010. (Kilde: SSB.) 
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Sykefraværet i 3. kvartal 2010 var altså lavere enn tilsvarende tall ti år tidligere. Heller ikke 
her finner vi noe økende antall. 
 
Det egenmeldte korttidsfraværet har ligget stabilt på ca 1,3-1,5 prosent gjennom hele perioden 
etter at full lønn under sykdom ble innført i 1978.  I en studie fra Frisch-senteret (november 
2010) konkluderes det klart med at sykdom, ikke arbeidsmoral, avgjør hvor mye man bruker 
egenmelding. I studien hadde forskerne studert sykefraværet ved et stort norsk konsern som 
deltok i ordningen med Inkluderende arbeidsliv. Der man kan ta inntil åtte sammenhengende 
fraværsdager med egenmelding – totalt 24 dager i året. Konklusjonene var usedvanlig 
entydige: 
 
* Svært få arbeidstakere tar seg fri mer enn tre dager i strekk med egenmelding. 
* En stor andel har overhodet ikke egenmeldt sykefravær i løpet av et år. 
* Så godt som ingen bruker hele kvoten på 24 dager i året. 
* Egenmeldt fravær er ikke høyere på mandager/fredager enn ellers i uka. 
* De som har egenmeldt fravær, kommer tilbake på jobb lenge før de må. 
 

3.4  Arbeidsledighet 
 
Arbeidsløsheten har svingt noe, men heller ikke vist noen stigende tendens siden den kom 
tilbake til et ”normalt” norsk nivå etter krisa rundt 1990. Figuren fra Statistisk Sentralbyrå ser 
slik ut: 
 
Figur 4. Arbeidsledige etter år. 1997-2010. (Kilde: SSB.) 
 

 
 

3.5 Konklusjon 
 
Konklusjonen er entydig: Til tross for et stadig mer krevende – og til dels brutalt – arbeidsliv, 
øker ikke andelen som står utenfor arbeidsmarkedet.  
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4 Bedre velferd enn i andre land 
 
NHO har derimot rett i at velferdssystemet vårt er noe bedre enn i mange andre land. I Norge 
lever for eksempel 22 prosent av personer utenfor arbeidslivet på inntekter under OECDs 
fattigdomsgrense, mens tilsvarende tall i Storbritannia er 34 prosent og i Irland 32.   
 
Den norske modellens hovedpremiss er at arbeid skal sikre folk mot fattigdom.  
Forutsetningene for at det skal være tilfelle er at det er arbeid å få, og at minstelønna ligger 
over fattigdomsgrensa. Heldigvis er det, i all hovedsak, fortsatt slik i Norge. Mens den laveste 
tarifflønna ligger på ca 250.000 kroner, er OECDs fattigdomsgrense (under 50 prosent av 
medianinntekten) for Norge på ca 190.000 kroner. 
 
Det betyr at tariffbetalt arbeid i Norge lønnes godt over fattigdomsgrensa.  Det gjelder også 
hvis en bruker EU-definisjonen på 60 prosent av medianinntekten. 
 
Slik er det ikke i alle land. Problemet med ”arbeidende fattige” (”the working poor”) øker nå i 
nesten alle industriland7. Dette dreier seg om personer som jobber et fullt årsverk, men tjener 
så dårlig at de likevel lever under fattigdomsgrensa.  
 
Forskningsinstituttet EWCO (European Working Conditions Observatory) offentliggjorde i 
april 2010 en rapport om omfanget av ”working poor”-fenomenet i EU-landene og Norge.8 
Den viser at 8 prosent av alle arbeidstakere i EU tjener så dårlig at de kommer i kategorien 
”working poor” når man benytter EUs grense på 60 prosent av medianinntekten.  
 
I Norge er andelen mindre, bare 6 prosent, men andelen ”arbeidende fattige” blir tilnærmet 
null hvis man benytter OECDs fattigdomsgrense. Det betyr at de som har jobb og tjener 
dårligst her i landet ligger mellom OECDs fattigdomsgrense og EU-grensa på 60 prosent. 
 
Disse tallene er fra 2007. Etter finanskrisa har problemet med ”arbeidende fatttige” økt i 
nesten alle land, og i en artikkel i Aftenposten9 opplyses det at ”omtrent 20 prosent av de 
sysselsatte i Tyskland tjener under OECDs lavlønnsterskel. Det tilsvarer 6,5 millioner 
arbeidstagere, en økning på 2,5 millioner på ti år”. I følge Aftenposten tjente en million 
arbeidstakere mindre enn 40 kroner i timen før skatt, to millioner under 48 kroner timen (6 
euro). Konsekvensen er at mange må ha sosialstøtte på tross av at de er i full jobb.  
 
I Norge har vi ingen lovfestet minstelønn. Arbeidsgiver har lov til å betale så lav lønn han 
ønsker. Men denne muligheten begrenses av tariffavtaler som fagforbund inngår med 
arbeidsgiverorganisasjoner. De aller fleste slike tariffavtaler har minstelønnssatser. 
 
Andelen som er med i fagforeninger (”organisasjonsgraden”) varierer fra 0 til 90 prosent, alt 
etter bransje, med et gjennomsnitt på ca 52 prosent. Tariffavtalenes dekningsgrad (det vil si 
andel av arbeidstakere som er underlagt tariffavtaler) varierer også sterkt.  
 
I lavlønnsbransjene er det dårligst tariffdekning. Her finner vi mange tilfeller av sosial 
dumping, der man ikke en gang får tariffavtalenes minstesatser. Men det er ikke tilfeldig at de 

 
7 I tillegg kommer mange som ønsker å jobbe full tid, men ikke får muligheten.   
8 ”Working poor in Europe”. EWCO-rapport TN0910026S. 
9 Aftenposten 17.11.10: ”Heftig opptur med nedside”. 
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fleste eksemplene på sosial dumping rammer utenlandske arbeidstakere som verken har 
(opparbeidet seg) rett til trygdeytelser eller ofte heller ikke er fagorganisert.   
 
For personer med rettigheter i Folketrygden er nemlig nivået på trygdeytelsene med på å 
etablere et lønnsmessig gulv i arbeidsmarkedet. Selv om ingen fritt kan ”velge” trygd, vil de 
fleste mene at lønna bør være høyere enn trygden. En akseptabel trygd presser derfor – 
sammen med fagorganisering – minstelønna opp.  
 
 

5 Høy lønn gir høy produktivitet  
 
Det er riktig at lønnsnivået for vanlige arbeidstakere i Norge er høyere enn i nesten alle andre 
land. I 2010-rapporten fra det Tekniske beregningsutvalget10 (TBU) vises det at 
gjennomsnittlig timelønn for industriarbeidere i Norge ligger ca. 40 prosent høyere enn hos 
handelspartnerne. I 2010 var gjennomsnittlig industriarbeiderlønn kommet opp i ca. 375.000 
kroner per år. Avstanden til den laveste tarifflønna (ca 250.000 kroner per år) er stor, men det 
er helt klart at disse størrelsene henger sammen. Gjennom den kollektive lønnsdannelsen (der 
fagforbund/fagforeninger forhandler for alle ansatte samtidig) bidrar fagbevegelsen til at 
forskjellene ikke blir for store.  
 
Rapporten fra TBU viser også at timelønnskostnadene i industrien i gjennomsnitt har steget 
1,5 prosent mer i Norge enn hos handelspartnerne hvert av de siste ti årene. Lønnsveksten har 
vært god, men det er fordi bedriftene har hatt råd til det. For i alle disse årene har også eiernes 
inntekter økt, og i de fleste årene økte de mer enn lønningene. 
 
Det er også slik at eierne i Norge tjener like mye, eller mer, enn eierne i andre land. Det gjør 
de til tross for det høye lønnsnivået. I TBU-rapporten presenteres flere lønnsomhetsmål 
(makro- og bedriftsøkonomiske), og bildet er hele veien det samme. Den såkalte 
totalrentabiliteten, som måler den prosentvise avkastningen på den kapitalen som er investert i 
bedriftene, viser de siste årene (fra 2005) klart bedre tall i Norge enn hos handelspartnerne: 
 
Tabell 1.  Lønnsomhetsutviklingen i industrien. Norge og handelspartnere. (Kilde: TBU.)  
 

 
 
Eierne, både i industri og i fastlandsøkonomien som helhet, har tjent mer i Norge enn hos 
handelspartnerne. Gjennom de siste ti årene har eiernes andel av total verdiskaping i 
industrien ligget et par prosentpoeng lavere i Norge enn hos handelspartnerne, men den har 
hele tiden utviklet seg noenlunde parallelt.  
 

 
10 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010, Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene. Mars 2010. 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde høsten 2010 ny statistikk over avkastningen på 
norske såkalte direkteinvesteringer (DI) i utlandet, det vil si som eierinteresse i 
bedrifter/selskaper og avkastningen på utlendingers direkteinvesteringer i Norge. Bildet over 
avkastningsratene (prosent fortjeneste på investeringene) er som følger:  
 
Tabell 2. Prosent fortjeneste på investeringer. Norge og utlandet. Etter år. (Kilde: SSB.) 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Utenlandske DI i Norge 8,8 16,4 12,4 10,1 10,1 9,6 15,1 16,4 14,7 12,4 
Norske DI i utlandet 2,4   4,0   4,9   1,8   6,0 6,5 12,1   7,3   7,7   4,6 
 
I alle årene var det langt mer lukrativt for utlendinger å investere i høykostlandet Norge enn 
det var for norsk kapital å investere i andre land. Nå er det selvsagt slik at tallene er påvirket 
av den ekstraordinære lønnsomheten ved å investere i norsk petroleumsnæring. Men hvis 
sammenligningen begrenses til en sammenligning mellom direkteinvesteringer i industrien 
går bildet fortsatt i norsk favør. Her er det tall bare for årene 2004-2008, men de viser: 
 
Tabell 3. Prosent fortjeneste på industriinvesteringer. Norge og utlandet. Etter år. (Kilde: SSB.) 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Utenlandske DI i norsk industri  5,3 7,1 6,9 10,3 9,3 
Norske DI i utlandsk industri  4,0 7,0  3,7 7,6 6,4 
 
Til tross for det høye norske kostnadsnivået er det altså mer lønnsomt for utlendinger å 
investere i norsk industri enn det er for norsk kapital å investere i utenlandsk industri. Det gir 
en ganske god forklaring på hvorfor NHO-sutringen ikke følges opp av at alle norske 
kapitalister flytter ut.    
 
I den siste TBU-rapporten dokumenteres det at produktivitetsutviklingen i industrien i 
høykostlandet Norge er fullt på høyde med den en finner hos handelspartnere. I tiårsperioden 
1999-2008 var produktivitetsveksten i Norge høyere enn hos handelspartnere i sju av ti år, 
målt som produksjon per timeverk. For økonomien som helhet har produktivitetsutviklingen i 
Norge vært på linje med handelspartnerne de to siste tiårene.     
 
 

6 Høye minstelønninger gir økt 
sysselsetting 
 
I programmet for NHOs årskonferanse stilles spørsmålet om ”det er realistisk å minske 
andelen utenfor arbeidslivet uten å akseptere større forskjeller?”. 
 
Som vi tidligere har sett er forskjellene mindre i Norge enn i mange andre land, samtidig er 
sysselsettingen klart høyere. Men forskjellen i inntekt er økende også i Norge, selv om det er 
svært langt igjen til nivået i land som Storbritannia og USA. OECD utarbeider statistikk der 
de undersøker lønnsspredningen for heltidsansatte, ved å sammenlikne lønn for 1. desil med 
9. desil (dvs. lønna for den personen som har 10 % med lavere lønn enn seg i den yrkesaktive 
befolkningen sammenliknet med den personen som har 10 % med høyere lønn enn seg i den 
yrkesaktive befolkningen).  
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Tabell 4. Sammenlikning av forholdet mellom 1. desil og 9. desil, heltidsansatt, lønn (wage and 
salary workers) samt sysselsettingsrate.  
 
År 199811 200812 Sysselsettingsrate 

2009, %13 
Norge 1,95 2,28 76,5 
Sverige 2,24 2,28 72,2 
Danmark 2,48 2,73 75,7 
OECD snitt 3,05 3,27 64,8 
Tyskland 3,07 3,32 70,4 
UK 3,57 3,63 72,7 
USA 4,51 4,89 67,6 
 
Som vi ser er lønnsforskjellen minst (men økende) i Norge. Økende er den både i OECD i 
gjennomsnitt og i de fleste land. Som vi også ser, finnes det ingen som helst positiv 
sammenheng mellom store lønnsforskjeller og økt sysselsetting som NHO antyder i 
invitasjonen til Årskonferansen 2011. Tvert i mot: Den statistiske sammenhengen som finnes, 
er omvendt. I land med små lønnsforskjeller er sysselsettingsraten jevnt over høyere enn i 
land med større lønnsforskjeller. I tillegg er det utvilsomt en verdi i seg selv med relativt lave 
lønnsforskjeller.  
 
Forskjellene blir enda større, i norsk favør, hvis vi ser på de eldste aldersgruppene. I Norge 
var sysselsettingsraten i 2009 på 68,7 % for den delen av befolkningen som er mellom 55 og 
64 år, mens OECD-gjennomsnittet var 54,5 %14. Her er yrkesdeltakelsen for befolkningen 
mellom 55 og 64 for noen utvalgte land15: 
 
Tabell 5. Sysselsettingsraten i befolkningen mellom 55 og 64 år. Etter land. (Kilde: OECD.) 
 
År 2009 
Norge 68,7 
OECD snitt 54,5 
Sverige 70,1 
Danmark 57,5 
UK 57,5 
USA 60,6 
Tyskland 56,1 
 
Ser vi nærmere på sysselsettingsraten for eldre i Norge viser tallene også at andelen som er 
sysselsatt er økende, bunn-nivå de siste 10 årene var i 2006 med en sysselsettingsrate i alderen 
55- 64 på 67,4 %. 
 
Neste tabell viser sammenhengen mellom andelen ”arbeidende fattige” og arbeidsløsheten:  

 
11 (OECD Employment Outlook 2010, s. 295) 
12 (OECD Employment Outlook 2010, s. 295) 
13 Tallene viser sysselsettingen for personer mellom 15 og 64 år. Norske tall viser at 83 prosent av alle nordmenn 
mellom 25 og 66 år er sysselsatt. http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-rate_20752342-table4. 
14 http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-rate-of-older-workers_20752342-table6  
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Tabell 6. Andel ”working poor” (2007) og arbeidsløshet (2009) etter land. 
 
Land Andel working poor Arbeidsløshet 
Belgia| 4 7,9 
Finland 5 8,3 
Nederland 5 3,4 
Sveits 5 4,1 
Østerrike 6 4,8 
Frankrike 6 7,5 
Irland 6 12.0 
Norge 6 3,2 
Danmark 7 6,1 
Tyskland 7 7,8 
Sverige 7 8,3 
England 8 7,7 
Luxemburg 9 4,0 
Italia 10 7,9 
Portugal 10 9,5 
Spania 11 18,1 
Polen 12 8,2 
Hellas 14 8,9 
 
Som det framgår, har alle EU-land med høyere andel ”working poor” enn Norge vesentlig 
høyere arbeidsløshet. Alle land med arbeidsløshet på ”norsk nivå”, Nederland, Sveits og 
Østerrike har lavere andel ”working poor” enn Norge (unntatt ministaten Luxemburg). 
 
Det er ellers velkjent at det er landene med lave minstelønninger og svake velferdsordninger 
som har den høyeste ledigheten og den mest utbredte fattigdommen. I kombinasjon med gode 
velferdsordninger bidrar høye minstelønninger til mer verdiskaping, lavere ledighet og mindre 
fattigdom.   
 
Hvorfor er det slik? Dette drøftes blant annet i artikkelen Den nordiske modellen16 av 
økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo. Han konkluderer med at ”resultatet 
er en nasjonaløkonomi som er sammensatt av mer høyproduktive næringer enn en ellers ville 
hatt.”: 
 

Høyere lønn i bunnen av lønnspyramiden gjør at de som ikke har jobb, får incentiver til å søke 
seg arbeid, noe som reduserer kostnadene ved sosialforsikring. Samtidig beskytter 
sosialforsikringen minstelønnssatsene mot et altfor sterkt press fra de som ikke har jobb, mens 
de solidariske lønnsforhandlingene bidrar til moderate lønnsoppgjør og lav ledighet. Dette 
innebærer at kostnadene ved en sjenerøs velferdsstat blir mindre. De to institusjonene 
understøtter hverandre derfor både finansielt, politisk og maktmessig. 

 
Med andre ord: Siden man ikke låser fast deler av arbeidsstokken i lavproduktive næringer 
med lave lønninger, men presses til og/eller evner å nyttiggjøre seg en dyrere arbeidskraft i 
mer lønnsomme næringer, blir den samlede verdiskapingen i økonomien større. 

 
16 Artikkelen ligger på UiOs hjemmesider: http://folk.uio/karlom/research.html 
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Forutsetningene er at arbeidskraften er tilstrekkelig kompetent, produksjonen tilstrekkelig 
avansert, og produktiviteten dermed så høy at den kan forsvare et høyere lønnsnivå. Med en 
fornuftig, helhetlig politikk vil høye minstelønninger presse produktiviteten oppover, det kan 
gi oss et bedre arbeidsliv og bidra til høyere sysselsetting. 
 
Skulle NHO tatt dataunderlaget på alvor finnes det større grunnlag for å stille spørsmålet om 
ikke lavere lønnsforskjeller er en forutsetning for økt sysselsetting. Både Sverige og Norge 
ligger svært godt an hvis en måler sysselsettingsandelen i befolkningen som helhet. 
 
Når bærekraften i norsk økonomi skal vurderes er et av de viktigste spørsmål hvor stor 
deltakelse vi har i arbeidslivet. Høyresida konsentrerer sin oppmerksomhet rundt det de kaller 
”utenforskapet”, et nokså upresist begrep som bidrar til å stemple folk som er på uføretrygd, 
for tidlig alderspensjon, sykepenger eller av andre grunner ikke deltar i arbeidslivet. Skytset 
rettes mot påstått for gode trygdeordninger, mens man i liten eller ingen grad fokuserer på 
omfanget av uønsket deltid, tradisjonelle kjønnsroller som fortsatt holder mange hjemme eller 
den inkonsekvensen i pensjonsreformen som ligger i at en av de få gruppene som ikke får økt 
pensjonsopptjening ved arbeid er lavtlønte kvinner (eller menn) med barn under 6 år. 
 

6.1 Pensjonsreformen 
 
At sysselsettingsraten blant eldre i arbeidslivet går opp, har sammenheng med at vi de siste 
årene har hatt en klar stigning i forventet avgangsalder. Da grunnlaget for pensjonsreformen 
ble lagt, med pensjonskommisjonen og Stortingsmelding 5 (2006–2007) om alderspensjon i 
folketrygden, var forventet avgangsalder lavere enn i dag. I årene etterpå har vi, men unntak 
av kriseåret 2009, hatt en jevnt stigende forventet avgangsalder.  Ser vi på forventet 
pensjoneringsalder ved fylte 50 har vi følgende utvikling de siste 10 årene. (Kilde: Nav.) 
 
Tabell 7. Forventet pensjoneringsalder ved fylte 50 år17: 
 
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alder 62,9 63,5 63,5 63,3 63,3 63,5 63,5 63,9 64 63,7 
 
Det er for øvrig verdt å merke seg at noe av årsaken til nedgangen i 2009 også kan tilskrives 
at en ikke lenger samordner pensjon og arbeidsinntekt for de som er mellom 67 og 70. 
Avkortinga ble tatt bort for 67-åringer i 2008 og 68-åringer i 2009. Mens forventet 
pensjonsalder for de som hadde fylt 67 var 67,3 år i 2007 var den sunket til 67,1 år i 2009.  
 
Et av Stortingets viktigste uttalte motiver med pensjonsreformen er å bidra til at eldre holder 
seg lenger i arbeidslivet. Virkemiddelet er at en skal få høyere pensjon hvis en utsetter uttak, i 
tillegg skal en ikke lenger samordne pensjonsinntekt med arbeidsinntekt. Men som vi har sett 
har pensjonsalderen vært jevnt økende etter år 2000, med det gamle pensjonssystemet. Med et 
pensjonssystem som det påstås bidrar til at folk pensjoneres for tidlig har likevel 
pensjonsalderen gått opp. 
 
En viktig årsak til det er at tilretteleggingen for eldre i arbeidslivet har fått større 
oppmerksomhet etter år 2000. Årsakene til det er ikke bare ønsket om å beholde eldre 

 
17 http://www.nav.no/238968.cms 



  
Postboks	7003,	St.	Olavsplass,	0130	Oslo,	www.velferdsstaten.no	

Side	14,	NOTAT	1:2011	

arbeidstakere, men i stor grad at den gamle afp-ordningen ga arbeidsgiver store økonomiske 
fordeler hvis de klarte å beholde ansatte lenger i arbeid i alderen 62–67 år. Ved uttak av 
gammel afp (og fortsatt i offentlig sektor) ble store deler finansiert av arbeidsgiver over drift. 
I LO–NHO–ordningen finansierte arbeidsgiver 25 % av afp-utgiftene, resten ble dekket av 
fondsmidler og staten. I Spekters afp-ordning var det vanlig at arbeidsgiver dekket 100 % av 
afp-utgiftene, det samme er fortsatt tilfelle i mange kommuner (opptil 65 år) og i staten. 
Konsekvensen er at det kan være lønnsomt for arbeidsgiver å tilby for eksempel ordninger 
med redusert arbeidstid, lengre ferie eller økt lønn til eldre over 62 år. 
 
Med ny afp er dette økonomiske incitamentet fjernet. Det eneste som er igjen er at afp-
avgiften, som ser ut til bli ca. 2 % av lønn, ikke skal betales for ansatte som er fylt 62 år. Den 
økonomiske drivkraften bak veldig mange seniorpolitiske tiltak er imidlertid borte. Nå er det 
bare samfunnsmessig moralisme igjen. I privat sektor er praksis hele det økonomiske ansvaret 
for økt sysselsetting av eldre flyttet fra arbeidsgiver til den enkelte. Når vi vet at den offisielle 
begrunnelsen for pensjonsreformen er behovet for økt avgangsalder er det vanskelig å forstå 
hvorfor arbeidsgiver skal fritas for all økonomisk gevinst ved å sysselsette eldre. Det skal bli 
et interessant eksperiment å se hvordan den faktiske sysselsettingen blant eldre utvikler seg 
både i privat og offentlig sektor, som nå har fått to helt forskjellige system å forholde seg til. 
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7 Oppsummering 
 
• NHO sier indirekte at lavere velferdsnivå og lavere minstelønn er nødvendig for å 

hjelpe dem som i dag står utenfor arbeidslivet. I dette notatet har vi dokumentert 

at det er omvendt.  

• Vi har for det første dokumentert at andelen av befolkningen utenfor arbeidslivet 

ikke øker. Til tross for et stadig mer krevende arbeidsliv, viser all statistikk at 

sysselsettingen øker og at andelen som ikke har eller får arbeid, er synkende. 

• Vi har videre gjort europeiske sammenlikninger som viser at Norge (og andre land 

med lav andel ”arbeidende fattige” og begrensede lønnsforskjeller) har høyere 

sysselsetting og lavere arbeidsløshet enn andre land. 

• Sammenlikninger med andre land viser også at Norge gir god avkastning på investert 

kapital og har høy produktivitet og produktivitetsvekst. 

• Anstendige velferdssystemer bidrar sammen med fagorganisering til å legge et gulv 

for minstelønningene. 

• Det betyr at NHOs ønsker om lavere velferdsnivå og reduserte minstelønninger 

etter all sannsynlighet vil føre til svakere nasjonaløkonomi, flere fattige og flere 

som faller utenfor. 

• Årsaken til dette er i korte trekk slik: Siden man i Norge (og andre nordiske land) 

ikke låser fast deler av arbeidsstokken i lavproduktive næringer med lave 

lønninger, men presses til/evner å nyttiggjøre seg en dyrere arbeidskraft i mer 

lønnsomme næringer, blir den samlede verdiskapingen i økonomien større. 

• Forutsetningene for at dette skal lykkes er at arbeidskraften er tilstrekkelig 

kompetent, produksjonen tilstrekkelig avansert, og produktiviteten dermed så høy 

at den kan forsvare et høyere lønnsnivå. Med en fornuftig, helhetlig politikk vil 

høye minstelønninger presse produktiviteten oppover, det kan gi oss et bedre 

arbeidsliv og bidra til høyere sysselsetting. 

• Det finnes store utfordringer for sysselsettingen i Norge, men de unnlater NHO å 

fokusere på, eksempelvis: 

o 69 000 deltidsansatte ønsker mer arbeid, 

o 78 000 funksjonshemmede oppgir at de ønsker arbeid, 

o Ved å dempe presset i arbeidslivet vil flere som ønsker det, kunne stå lengre 

i arbeid. 

 

 
 


