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KOMMUNEØKONOMIEN. 
DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNER OG FYLKER. 

• OLJEPENGA, K~N DE B~UKES I NORGE? 

HANDLINGSPLAN FOR SIVIL ULYDIGHET FOR KRISER~MMA KOMMUNER~~ fYLKERJ 
INNLEDNING OG fORSL~G TIL TILTAK V/ALF HENRIKSEN. 

I' 

RVs LANOS~TYREMØTE 16. og 17.JUNI 1984. 

(1) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kildemateriell: 

- Bergen Banks kvartals-skrift 1980 - 4. Temanr om olje og norsk økbnomi. 

- Oljepengene - kan de brukes? - Oktoberbok v/Carl-Erik Schultz (red).19rn. 
. . . 

- RV-kontakt nr 5-8?. Spesialnr om krisa og budsjettpolitikken. 

- lø~n og konkurr~nseevne. Faglig bull. ' 1/83 utgitt a~ ru i AKP(m-1). 

- Økonomisk utsyn 6ver året 19~3 utgitt ' av St~tisiisk sentralb~rå. 

- ··p~n økonomiske s _ituasjonen. Foredrag av Knut Getz Wold. Norges Bank.19~. 

- Vide~eutvikling ~ven makr6økonomisk modell for analyse av iMne~l~ndsk 

b_ruk· av oljeinnt~ktene,av Ar.ne Dag Sti. Agder ingeniør- og :oiitrikts:

høgskole 4890 Grimstad. mars 1984 • 

. RV Oslo: H~ftet om Oslo-økonomien 1984. Heftet fra 1983. 
. . . 

- Alf Henriksen: Regjeringens økonomiske politikk. Krisa i fylkeskb-munal 

og kommunal sekta;. Hva k~n vi gjøre? RVs Fylkessty~emøte 27.4~84. 

Utgitt av RV, pb 211, s·entrum 0103, Oslo 1. 

- S~.prp. nr 122 (1983-84) Om tilskudd av skatteutjamnings~idle~; utlig

ning av fellesskat_t, fylke·sskatt og kommunal inntektsskat''t · fo ·r 1985 og 

diverse tilleggsbevilgninger til kommunene og fylkeskommu'ne·ne i 1984 • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..•...... 
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t~ NORGE ER ET AV VERDENS ALLER RIKASTE LAND. 

Norge er et av verdens aller rikaste land. Den kommun~le o fyl~es

kommunale fattigdommen b~ir stadig m~r dramatisk. 

A / S No r g e v i 1 i fø 1 g e Rev i dert N a s j on a 1 bu d.s j et t 8 4 få et 11 mi 11 i a r d ei r 

stort oversk~dd iåx~ Den kommunale sektors underskudd før lån tt~nsak-. . . . . I .. 
sjener var i 1983 3,5 milliarder . 

N o r g es 8 a n k ha r 6 2 , 5 { rn i 11 i a r de r i V a 1 ut a reser V e r ~ . 3 7 % av d no r ~ k e 
kommunene fikk iår budsjettet i retur fra . iyikesm~nnen m~~ -~~ J ud o~ ~-

.ytterli~er~ ·nedskjæ~inge; • . · · · · · · '· · · ·· · · · · 1 · 

A / S No r g e h a r n e db eta 1 t s i n en o r m e ut en l a n ds g j el d p å rek ~ r 9_t i __ d o g . er. 

gjeldsfritt. Kommuneforvaltningens lånegjeld ved utgangen av 82 var ca 
. 2 9 in i 11 i~ r d e r • . . . . . .· . I .. · . . 

A/S Norge bruker bare halvparten av de enorme oljeinntekterne innen-
. ' . ~ - ' i . . 

lands, . r~~ten sal½as .ned på fonds eller . investeras i utlandet I kommuner 
. . , . . ' ' ' . . :. -~ 

og fylker , vokser sykehuskøene og ~juks m~nnesker må ligge i ov~rfylte 
. . . . . 

-, :' ·korr ido r.e.r ~,1.1 er 5.en des h Jern~ 

} eanker, forsikringsselskap o~ store 

disse dager . rekordoverskudd. , I en lang 
•. . ) 

,! 

deler av næringslive~ øpplever i 

rekke norske kommuner , rues sosial . . . . ; : .. I . . . ... 
-kontora med sammenbrudd pga økt behov for sosialhjelp og _tiltagende 

. . ·. j ... . • .. 
underbemanning. 

.~rbaLdsledigheten i Norge er større enn noengang siden 30-åra. Behovet 
. : :', 

for arbeidskraft i kom~unai og fylkesko~munal sektor er 
. ~ . . ' 

enormt • 
. ·l ... 

Staten går hvert år med milliard-overskuØd. Kommunal og fy keskommunal 

sektor gå~ hvert åt med milliard-underskudd. 
,. 

A/5 Norge, _banj<, . fc,rsi}<ring og stor:e ;,?~:1er ay nær _ingsliv_e,t har aldri 

.vært rik~re. En ;tang'. r ,ekke nor .ske kommun~,r . og, fyl.ker har aldr j , vært 

, ,fa_t ,t _i_g_e,re . _ .. . 
' ... ., • .. 

2. HVA ER DET SOM SKJER? 

Løper datamaskinen Willoch løpsk? Har tjukken Presthus mista den lille 

multiplikasjonstabellen? I 
Hva er det som skjer? Er vi midt inne i en episode av Oyna r tiet? Har 

Alexis forført Kåre og overtatt hele butikken? Er det derfor Willoch har 

vært så veik og vissen i det siste? 

Lever Rolf Preshus og Blake Carrington og Krystle i et saftig tre

kantforhold? Har Adam Carrington smørt inn veggane på finansministerens 

kontor med giftig maling s _1.ik at Presth 11; betaler ut milliardier av krorer 

til Rød Valgallianse? 

Nei hadde det ennå vært så vel . Da kunne vi jo bare kalt h~ le jippoen 

_karneval 84, slått ut med håret ~~,dansa noen netter og våkna opp te 

tømmermenn og muligheter for å reparere det hele. 
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3. SELVFØLGELIG KAN WILLOCH REGNE • 

. selvf øl gel i_g er p reshu s en utmerka finansmin ist er. Sel V f ø.l gel i g er 

regjeringa 'klartenkt og dyktig og effektiv og uhyre målretta. Selvfølge-:

lig er regjeringa bra. 

Spørsmålet vi må stille oss er - for hvem er regjeringa . bra? ror 

eksportindustrien, bank og forsikring eller for fattige kommuner, arb.eids

ledige verftsarbe~d~re, eldre og uføre? 

S~lvfølgelig er regjeringa Willoch storkapitalens venner. Selvfølgelig 

må de slenge noen k.jøttbein til eldre og uføre og foreta e.n rel.at~p .fp_r-
. . t ! . - -

sikti~ og kamuflert nedbygging av velferdsstaten for å kunne beholde re-

gjeringsmakta og dermed få gjennomført sin politikk, men selvfølgelig er 

de sponsa og kjøpt og betalt av storfinans A/s. 
Derfor blir fattige kommuner og fylker stadig fattigere. Oe.rfor øker 

, ; I ~ 

arbeidsledigheten og · bo-utgiftene og køene til sjuke:hus og sjLJ.k-ehjem. 

Derfor legges store deler av verkstedindustrien o~ barnehager og ungdoms

klubber ned. 

Den kommunale og fylkeskommunale fattigdommen er et helt klart result~ 

av den innstramningspolitikken som regjeringa Nordli dro igang ved års

skiftet 77/78 og som regjeringa Willoch har overtatt og videreutvikla . til 

en reaksjonær kunst, og som idag fører til økende arbeidsledighet og ned

bygging av velferdsstaten. 

4. ,HV,A-: KAN VI SÅ GJØRRA f'lED DETTA? 

· sk~l vi skyte Willoch? Skal vi kaste fra oss skrivemaskinen og gripe 
~il våpen? Skal vi hive oss inn i DNAs valgkamp og håpe på ~ed~e tider 

etter valget i 85? Skal vi godta at de fattige blir fattigere f6r ~t de x 

rike skal kunne bli rikere? 

Skal vi følge Willochs spilleregler og skjære i allerede magre kom~u

nale budsjett for å få disse i balanse erler skal vi stille osa på de 

svakes side .og tale Willochs venner ,midt imot? Skal vi kjøpe oss jogge

dtess med Indu~triforbundet på ryggen eller skal vi ta oss en tur på lof

t~t og hente n~d den gamle, slitte Rabin Hood-drakta og innkalle til all

møte i Sherwood-skogen? 

Selvf~lg~lig skal vi innkalle til allmøte i Sherwood-skogenll! 

5. HVA SKAL VI . SÅ FORTELLE l\lASSEr-!E PÅ ALLMØTET I SHERWOOD-SKOGEN? 

J6 vi skal fortelle Eventyret om borgerskapet som fikk oljepengene til 

å forsvinne; 

ttOet . var en gang et rikt, lite land som fant olje og gass i enorme 

meen~der på sin omfangsrike kontinehtalsokkel, og så mye olje og gass var 

det å finne og så mye rikdom var det å p0mpe opp fra havet at det lille 

rike landet ville bli svært mye rikeie e~n det 8llerede var, og så rikt 

ville det lille, rike landet bli Rt de rike små mennene i det lille rike 
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riket bestemte seg for at de ville bli STORE rike menn og det kunne ,, de 

bli om 'bare de f'ikk ha rikdommen for seg sjøl og slapp å dele den med 

alle de alminnelige menneskene i det lille landet og derfor egynte de 

å juge - og jøss som de kunne juge. - ~, I 
F~rst sa de at oljepenga ikke var VAhlige penger og at olj penga 

Tiåtte gjemmes bort eller graves ned fordi de lukta så fært og det vai 

·~en første løgnen - og så se de at det lille rike riket egentlig var et 

fAttig, lite land og trakk 6ljeinntektene fra i det store reg i skapet og 

!i~; 11 Se her hvort -sto.rt vårt underskudd er!" - og det var de andre 

løgnen. 

Og så sa de; "Det er ikke sykepleiere og sykehjem vi finne der ute 

( ~b~dsjøen!" - og det var det jo heller ikke, men dette var den tredje 

løgn ·e·n for visst kunne pengene brukes til å lønne sykepl ·eiere og å bygge 

sy.kehJem om bare de srnå rike mennene 'ville. 

Siden sa de at oljepengene måtte brukes til å nedbetale utenlands

gjelda og da det var gjort sa de at oljepenga måtte settas inn på fonds 

i utlandske banker og det 

vendig å betale gjelda så 

fylker skrek etter peng~i 

var den fjerde løgnen, for ikke var j det nød- · 

unormalt kjernperaskt og fattige kommuner og 

så ikke var det nødvendig å salte ned pengene 

i utenlandske banker akkurat. 

Så lagde de små rike mennene små fattige statsbudsjett og gjemte 

oljemilliardene i bittesmå tallkolonner og triksa med -sikkerhetamar~iner 

o~ ~tosenter og ~a= "Se hvor fattige vi er, vi må skjære ned i kommuner 
_._.... ., ' 

~g fylker og alle må betale for å gå te lege så fattige som vli er, men ' 

6 månter seinere dukka oljemilliardene opp igjen i det revid ~t~ na~jo: 

nalbudsjett, 11 milliarder i tallet i 1984 og det var den fj rde ' lø~nen. 

Og så sa de at de ikke ville bruke oljemilliardene i Norge fordi det

te ville bety økt inflasjon og svekka k o nkurr~nse-evne, 6g dd ~må rike 

mennene gjentok dette i radio og på tv og i de store avisene og de almin
nelige menneskene i det lille rike landet trodde snart at de~te var sann-

het god nok tar de fleste~ for ikke ville de svekke konkurranse-evnen·så 

glade som de var i Bislet og \/M på skøyter~g Per Ivar Moe od EM i fot

ball og Frankrike og Platini og Holmenkollsøndagen og Berit ~unli og 

Grete Waitz og Ingrid Kristiansen og dette ble jo en konkurr J nse som 

iallefall ikke Nci~de skLllle tape ·- ~å inn med magan og nye h 1 i beltet. 

Dette var den sj~tte · løgnen for de rike små mennene sa lit, men ikke 

alt og det de sa var ikke rekti det heller - men de rike små .mennene 
kjørte showet sitt i radio og tv og de store avisene og folk _flest 

trodde dette var sannhet god _nok for de fleste og noen fikk ,et ikke til 

å stemme, men stemme gjorde de. - på de .rike små mennene i Høyre . og DNA 

og snipp, snapp, snute - så var det ol je- eventyret ute." 
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(i} 

6.· NP.R '\fl··S'A HAR F-ORTAl.::;T MASSENE : E\tENTYRET OM ' flORGER,5KAPEf.•·.SOM,f.fil41) ;, -

. OLJEPENGENE TIL· Å FORSVINME 1 : H·VA "SKAL VI':SÅ · GJØRRA< MEO •D6:lTA, ,;\LLMØTff? 

. ' - .- SKA~ \J I · SETTE . 0 S S NED OG GRINE? • ,,- ' "- ! 

.: t· -~ "it ... ; ·: • ~ ,ai . •.-,. : , ~ ~- ... ,.. "'t:.~. ,.. j, 

N.ei, n,å ;?kal vi trylle fram o_ljepengene igjen og vise at de er som 
. i . . . ~ . 

p en g er: f 1 est , og at de godt k an . brukes . i k om m u ner og fy l _k er om vi bare 

får kloa . .i, dem. 

Regjeringa Willoq~ er bankene, forsikringsselskapene og eksportindu-
. . . . ; : ' . 

striens regjering . □ 9 regjeringa Willoch kjører derfor den politikken de 

må kjøre; nemlig kamp rnot lønningene og de offentlige utgiftene for 

dergjennom å redusere det innenlan~ske kos~nadsnivået~ ~g inflasjonen 

for slik å øke konkurranse-evnen og sikre norsk ekspcirtindustris andel 

av verdensmarkedet. Dette er den samme politikken so~· bl.a R~~gan og 

Thatcher kjører og som fører til at alle vil øke konkurran·se;..;'Eivnen sin 

samtidig som de gjennom å bekjempe inflasjonen reduserer' hjetnmeinarkedet 

og dermed også verdensmarkedet. 

Allg vil redusere hjemmemarkedet for å få en større del av det tritale 
• . . . 

marke~at. Dette er en uløselig motsigelse. Derfor fører dette til at ,, , ., : .', 

krisa blir stadig dypere og dette vil føre til at de sterkeste industri-

landa og industriselskapene overlever og kommer styrka gjennom krisa, 

men at vanlige arbeidsfolk må betale_ krisa gjennom redusert real-lønn, 

økt arbeidsledighet og nedbygging av velferdsstaten. 

Slikt sett er d~t grei kapitalistisk logikk ikke å bruke oljepenga i 

Norge, fordi dette gir eksportindustrien større profitt og bedre konkur

ranse-evne på verdensmarkedet samtidig som det gir muligheter fpr kapi-. , 

talekspprt og mer lønnsomme investeringer enn investeringer i sjukehus 

og vernepleiere. 

Ved å holde store deler av oljeinntektene utenfor norsk økonoml får "" . .. 

altså eksportindustrien såvel i pose som i sekk, men Willqch og venn~ne 
. . . . . . . • :_ .: · 

han s' ·. v et: jo sa rn t i d i g a t det e r 1 e t t e s t å f.å g j en n om f ø r t d en n e p o 1 it i k k en 

når de er i regjeringsposisjon - derfor bruker også regjeringa Willoch 

ca hai~~arten av oljeinntektene innenlands for å holde galluptalla oppe 

og ak~~rat her er det at Friedman og Keynes løper .på hverandre i stor

tingskorridorene. 

Den kapitalistiske økonomien skrike·r etter Frie~man., dvs lønnsreduk-

8jon og barb~rte offentlige b0dsjatter ~ , men mas~e~e skriker etter 

flere·· a·1rbeidsplasset og .fle:r.e .. sjukehussenger, a].ts i'{! ,_Keynes. Regjeringa 

Willoch må derfor stikke fing~re~ i ·• Joida og ' bålarls~ie krava fr~ 'I~du
striforbundet opp mot .kr~va fra · rn~ssen·e··, _:·. se b:iit 'e hvor lydhøre HøyrH 'er 

for bilorganisasjonene, s e o'gså på··'s'kåleak's'jon· -8'.7.', tyssedal og ;Sul is. 

Det ~ politisk mulig ~ presse tegjer-in•ga t il å eTid~e politik•k · på enkel-

te avgrensa områder. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



cf 
Derfor må vi kreve at kommuner og fylker får økte statlig l overfør-

ria1trbtitiMtb□ te~år~~ ~tetj~evi~ieå b~ie~JijRfe~jøeiro~Dnt~D ~e~ k~~nef@~ 

b~tt~~ ba.es~e fllHe~aO~lkdom~~~efbætte~gs~•ds~jesi~~~ ju~liP ~§~ ~g~ er 

all~ ov d11d ilt rii 6øie l ij ~1ev f!lenbei.Weniee ii d!ertt gl:idd eo g a9tf.t.:ti. r l!'J>@i ~§iFrf § ri fSEWlfilltfi!i W@ 
&s~o~w, io•~a :glleåds11tin2 aeekena.en gug, • . st. å.1 a rbeiderne i Vest-Tyskland sloss 

fOføf~tt~ijSBe åtbsige~~Rg~BPk~~1~at 00§R~m~§8~§fiij~~n~grn~tV~l1~PD~gaor 

nft~t§_ij~@~,@§iB§~f ~~ie~ □ ijfHG~§ A§dff~~§f ij§r~ikd§t~~ t~rti~g rd~tie~aior 
d~~b,~~§f~l~øijie~ □Id~gd§lt§aV~~ §~B~§t mtm~~en~fk§r~tld~p~g~~ttig var et 

fattlij~Upfe~ 8 Ia~~r~~it~§~k 2Mljeinntektene fra i det ~tore reg ~skapat og 

~~; ~.S!f8fgeh~ij~ld~t~r~a~jo~a~B8~;~~~~d e rr~rateR~ B&~r~~Cd8 8 ~ ~ad§~reg-

løgnen.na til 11 milliarder kro ner. I 
0 ~ . 5 Aor~eg 8 ~aMR 0 ~a~r6~~~em~t~~Rt~~rr~r8~e t'Y~eoJr~tM!e!~~O&f.der ute 

i No~~sd~f~l"□ ad 0 ~u~Fis~ar ~@~tJQt~gi 1!~nf~~F~ y~B"sgMt~Ru~ 8 Ee~fnw~f8d~e 

1 øgn en NBf gMi S§i n~U~frfr~fF1~FTn~ e pr~~ S~a ~ fl:\/ åøi¼SRBmi g~k~Bi .rf rit~ ?8r åå b~~~~ 
sykehJ 8 ffiuf@r~ 8 8~ndfn~~~l~A~Øk~ 8 2R~RBmY~~l~~ skape nye arbeidsplasser i 

Sidegk~§r~~ Rtr~~~~P 8 R~mn~ . ~~~t~y~5u~~ 5 a~tJg~ BgdBfrg~~l~~eg~~PBF; 

gjel~a f~ø~~ed~~ ~åfs~~Pn~sr&pSår ~t o~ 1JrrR~R~g~~gtt8r&~t!& 5 of~~iRfft!~P&~e 

. i utlane~~~b~~B~ 8 av 0 ~i#rtø~6fioR9 ~rtJeoRg !fpnga~ fRrd~~kevv~s~~~iR~g= 

ve nd ig ~rå~F~~me~Ja~PjeSegU§2~~aJ~ ukJ~&~rrff&~~t 0 ~ot 8 5!J~ån~~~rMRr5g8Png, 
fylker ~~f 8 ~nef~~~nPNR~~æ @~u~k~~ M~rmPrtiR~evcrr1J~r8n~~1gftP 8 8a~~Ri0 ne 
i utenlg~€§~§jB~nb~rrfbkPf~~1 tater~ · . 

Så lagde de små rike mennene små fattige statsbudsjett og gjemte 
aJ Nasjonalproduktet vil øke. .· . . 

oljemilliardene i bittesmå tallkolonner og triksa med sikkerhetsmarginer 
. b) Sysselsettinga vil øke 

og prosenter og sa; "Se hvor fatlige vi er, vi må skjære ned i kommuner 
. c) Det Qrivate konsum vil økq. · . 

og fylker og alle må betale for å ga te lege så fattige som v1 er, men 
d) De private investeringer vil øke. . T 

6 månter seinere dukka oljernill.1ardene opp igjen i det revid rte nasjo-
e) Prisene vil stige. -

nalbudsjett, 11 milliarder i tallet i 1984 og det var den fj rde løgnen. 
f) Konkurranse-evn en vil $V6kkes . 

Og så sa de at de ikke ville bruke oljemilliardene i Norge fordi det-
g) Utenriksb,:ilansen \11.t svekkes • I . . 

te ville bety økt inflasjon og svekka konkurranse-evne, og de små rike 

menn en eO ~ j~'P!it o~Dfi!lelt.lt eV tk it-i!~ irtne :eige :påa 1t vn ~~j dncd.qJ lSCi«iltrlet erlv iæ~nSfy' :s>~l.iæe'ail.m-zj& 
n el ige \IJIP:Pn~Jf e~ Jøi 6¼3tp r1-iJ.J.~e rJt<rgJ:F;1~c}ll~Lf PfW«s illgJrrerf to~e~J €n 1Ns!ann• 

he t godti~:P~n l~rf' ~~eif~~g~ 8t'f l l~S J~ kJJet' i}Jirere,trt'cr~~e\ ~i~ln~~nfnfg~ln~vr:;1:r1 crnf 
glade 5~M ~cfo ~ i.8r1-Af~&-.P,~ ~ fV\:J ~ c\k5k<~crJ: 9/r t?J'.}i 8 ffeJfcJtfe l' 0 s8oÆ>~ rf!'r j JgSde~ 

I 

ball 09-F~l<e:-ii~8tlf'slrfl!3itJi1} og Holmenkollsøndagen og Berit Aunli og 

~rete LWt!: 2in"'~JÆlJl.:fr+~~rJv,~{3J\~c\-ilB9r~J:J3-Jv1fe jJlr eJln kP,f\~~lJ~ nf~r \ 0a"1pit a
ial le fail-Jn ~~es~s-Wfl_ t5k~)J,:fo t@Pn3dus@A JR:1 rfPJtfl Wr~l a0~J1l'~ ~r1 a1v ba8_t Jee_t. 

Det t_fu rY~ tdewi1e sJr9tJ.e=, ~dW 8fb ! 9ifa ~.fs:fJ!< "+icN"A a1e8J.nrJ;,n 9e r5 ~ t-/s t\n fk8I'a /~ k e 
alt og ~sAA~. ~ 1r8 JJ<~~Ær8J<ti det heller - me~ de rike små mennene 
kjørte showet sitt i radio _ og tv og de ~toFe avisene og folk flest 

Og det so m er k,.:insl<Je ennå mer PPP./Uktt s vekk ende e.r.,.at r.t:ne.,Jl~o t·l trodde dette var sannhet god nok for de fles e og noen fl~K , e 1~1<"'~ 1 
Sti har ber egn a .ef fekten av åå bruk.~. d en .9.ene ol iemi.l U.qi_r.den _pR....LI.... 

å stemme, men stemme gJorde de - p de r1Ke sm~nnene 1 1-iøyre oy LJN~ 
forskjellige måter; nemlig · ~ • · · : , · 

og snipp., snaµp, snute.- $å var ået olje-eventyre,., u,te." 
ll) økt offentlig ko nsum 

(ii) økt offent l i g investering 
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(iii) skattelette for husholdninger 

(iv) skattelette for bedrifter 

og at økt offentlig konsum og investering har den mest gunstige effekt 

på sysselsettinga og den minst negative effekt på inflasjon og konkur

ranse-evne!!! 

Arne Dag Sti har beregnc1 at oljemilliarden brukt innenlands g)itt dagens 

situasjon vil gi 15.395 nye arbeidsplasser hvis den brukes til å øke 

det offentlige konsum, men bare 3.861 nye arbeidsplasser om milliarden 

disponeres til fordel for skattelette for bedrifter. Milliarden dispo

nert til fordel for skattelett~ for bedrifter vil gi en inflasjonstil- 1 

vekst på 1,67%, mot bare 0,853% hvis milliarden brukes til økt offent

lig k;onsum. 

Den disponeringa som stimulerer etterspørselen og sysselsettinga mest, 

er den som presser prisene minst oppover!!! 

.fABELL 2. Modell med kredittrasjonering. 
. . . 

Effekter av å. bruke 1000 mill. kr. lnnenl2nds i 1984 
på fire forskjellige dispri~er_ngsmåter. 

Disponerings
måte ---: E ff ekt --- _____ I 

·· -·-.J - -.. - - .... --- --- ··----r 
Y:nasjonalprodukt 

N:sysselsetting 

CP:privat konsum 

JP:privat investering 

X-8:utenriksbalanse 

P: Prisnivå i % 

K: Konkurranseevne l % 

0kt off. 

3745 

153~3 

4213 

1621 

-3095 

-0.?D99 

-l -Økt off. - ls~at te~-;t·t-e -t~-1--- . 

1 lnvesterin~ hushold I bedrifter 

_J_ __ ll JO j l::.. TH _ 1 ~ T B 

3208 2678 939 

I 

. l ... 

f 

13195 11007 3861 

3745 

1619 

-3156 
. 

+1.009 

··0.7953 

4157 

1616 

-3095 

+1.162 

-0.8815 

1742 

2233 

-3036 

+1 "670 

-1.1742 

Detta er veldig mye motsatt av hva Høyre hevder. Økt bruk av oljepenga 

innenlands vil riktignok gi høyere inflasjon og svekke konkurranse

evnen, men samtidig vil slik ekspansiv økonomisk politikk også føre til 

flere nye arbeidsplasser og økt nasjonalprodukt og det sier ikke Høyre 

så mye om - nei her er Willoch-propagandaen krystallklar; "Svekka kon

kurranse-evne gir økt arbeidsledighet!" 

Men dette gjelder jo altså bare eksportindustrien og hjemmekonkurrer

ende næringer - i de skjerma næringer som jo sysselsetter 75-80% av 

den yrkesaktive befolkninga vil antall~ arbeidsplasser langt over-
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stige det reduserte antall i konkurr~nseutsatte nærin~er, , lts~~il økt 

innenlandsk bruk av oljepenga føre til mange nye arbe1dspl~ss~r 1 en 

situasjon med økende arbeidsledighet - og.best av alt, _ant , 11 ~ya ar

beidsplasser vil øke mest ved økt offentlig konsum og 1nve , ter1ng -

altså vil økte overføringer til kommuner og fylker ha den største sys

selsettingseffekt. stikk i strid med Willoch-regjeringas pvopaganda~ 

Vi står altså på svært trygg grunn når vi krever økte overføringer 

til kommuner og fylker gjennom økt innenlandsk bruk av olj inntektene. 

Men som sagt tfdligere, d~tte er stikk i strid med kapi t alen og 

regjeringa Willochs ønske og vi må d~rfor belage oss på hard kamp om 

vi skal kunne greie å oppnå økte overføringer til våre fat ! ige kommuner 
og fylker. I " 

I denne kampen er vi nødt til å gå i spiss og kampen fo en bedre 

kommune- og fylkeskommunal økonomi må være en høyt priorit rt oppgave 

for RV i tida framover. 

I 
7. MEN ASSEN SKAL VI SLÅSS, ASSEN RÅD SKAL VI GI TE MASSENE PÅ ALLMØTET 

I SHERWO □ O-SKAUEN? l 
Jo vi sk~l slå opp flg notat p~ bøkestamme~e og sp~~ d~I i bygd og 

by og reise det som forslag til ~tt~~else på _RVs landsftyr møte 16. og 

17. juni 1984: 

NEI TIL KOMMUNAL FATTIGDOM. 

Norge anno 1984 er et , av I 
verdens alJ~r rikeste land. Ifølge revidert 

1asjonalbudsjett vil stat~n iår gå med ~t overskudd på 11 rn'lliarØer I: 
:raner. I tillegg hRr Norges 8Bnk en valutareserve på 62,5 illiarder. 

_Samtidig vet vi at en lang rekke norske kommuner og fylker sliter 

1e~ en tiltagende fattigdom, noe som får tildels dramati~kel konsekvenser 

'or en lang rekke mennesker og lokalsamfunn gjennom blant annet økende 

1r~eidsl~dighet og nedbygging av velferdstiltak • . · . I 
Rød Valgallianses landsstyre, samlet til møte 16. og 17. juni vil på 

let sterkeste ta avstand fra denne mennRskefiendtlige politikken og vi 

•il med dette be regjerioga om å øke overføringene til kommuner og 

'ylker umiddelbart slik at rlisse blir satt istand til å utf~re sine opp

iaver på en tilfredss t illende måte og slik 8t wi kan oppnå en netto 

;ysselsettingstilve~st i kommunal og fylkeskomrnunal
0 

sektor. 

Regjeringa har i d en s åk8lte skatteutjamningsprop~sisjonen av 18.~ 8~ 

,nslått veksten i den k6mm~Male og fylkeskommunale aktivitet fra 1984 

il 85 til mellom O,S og 1 %. 
, 

Dette er i høyeste grad utilfridsstillende og vi vil be o~ at regjer-

.nga i Nasjonalbudsj~ttet . ~or ~985 le~~8~ opp til en v~kst fra 1984 ti l 

:5 på 6%, no~ som vAr 0~nli~ i å/~ne 1 9 70-78. 
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37% av de ncrske kommuner har fått. 8!.1-budsjettet i retur fra fylkes

mannen med påbud om økte nedskjæringer. Vi vil med dette også oppfordre 

disse kommunestyrer til d nekte å foret~ disse nedskjæringer og kreve 

at staten overtar de fattige kommuners gj e ld. Dette burde være en pri- . 
t..,.-tl i 

oritert oppgave for stRte~T-som d e nne h2r nedbetalt sin egen utenlands 
-gjeld. 

NEI TIL REGJERINGAS UTnRMJNG AV KOMMUNER OG FYLKER. 

JA TIL ØKTE STATLIGE OVERFØRING[R.J 

ST~TEN MA OVERTn DE FPTTICE KOM MUNER OG FYLKERS GJELD. 

B. J~ DET OPPROPET VAR KANSKJE GREIT NOK, MEN HVA SKA VI GJØRRA VI SOM 

SLITER MED Å FÅ OPP DEN POLITISKE TEMPERATUREN I VÅRE FATTIGE FYLKER 
OG KOMMUNER? 

JO.våre aktivister i kriseramma fylker og kommuner skal få flg huske

liste til å henge over senga; 

HUSKELISTE ro~i RV-J.l: K.,..I 1JISTER I KRISERli MMA KOMMUNER OG FYLKER. 

Vi må informere massen e om den ~konomiske situasjonen i vår komm~re/ 

vårt fylke; drc1matisere, konkretisere, pol.itisere, lage kultur, revy, 

aksjonsteater, ablegøye r etc. 

Vi ~å informere om den økonomiske situasjonen i lille rike Norge, vise 

til statens overskudd i 1984 på 11 milliarder kroner og Norges Banks 

62,5 milliarder i valutareserver og sette statens rikdom opp mot _fylker ; 

og kommuners fattigdom. 

Vi må vise til r1t 37% av de norske kommuner fikk St~-budsjettet i retur 

fra fylkesmannen med påbud om å foreta sterre nedskjæringer, at fy!ker 

og kommuners underskudd før l å netrc1nsaksjoner var på 3,5 milliarder i 

1983 etc. 

Vi må vise at utarmin g8 av kommuner og fylker er et helt bevisst resul

tat av regjeringa Willochs økonomiske µnolitikk og at denne må sees i 

s~mmenheng med statens helhetlige økonomiske politikk og borgerskap~ts 

vedvarende kamp mot kris8. 

Vi må gå imot regjeringas utarm i ng av kommuner og fylker og kreve at 

staten øker sine overføringer slik at kommuner og fylker blir istan~ 

til å utføre sine 0ppgaver på en tilfr e dsstillende måte og slik at vi 

kan oppnå en netto sysselsettings tilvekst i kommunal og fylkeskommunal 

sektor. 

Vi må kreve at staten overtar de fattige kommuner og fylkers gjeld. 

Vi må visa at fylkes- og r å dmenn er s tat Rns forlengede armer i fylker 

og kommuner og at statens påbud om budsje t tbalanse er et genialt verk-

~xmk tøy for å tvinge lok~lpolitiker e til å effektuere statens påbud om 
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Vi må bryte påbudet om budsjettbalanse. Aksepterer vi det e påbudet 

sitter vi fast i del ansvarlige fluepapiret sammen med f. ks SV. 

7. Vi må gå inn for å underskuddsbudsjettere •• 

Vi må foreslå at kommuner og fylker holder igjen avdrag o renter p å 

lån i statens banker. 

Vi må foreslå at 

staten til å øke 

Vi må foreslå at 

kommuner og fylker går til skattestreik ffor å pr~sse 

overføringene. I ' 
vår kommune/vårt fylke tar kontakt med andre fylker/ , 

kommuner for å danne en aksjonsfront mot statens nedskjæringspolitikk. 

Vi må vurdere å foreslå at politikerne legger ned sine ve 1 v.. . 

Vi må foreslå at oidfører og kommGnestyre/fylkesting oppf rdrer til 
generalstreik. 

e. Vi må mobilisere fagbevegelsen til kamp mot nedskjæ ~ingen og kjempe 

for at nedskjæringene i offentlig sektor sees i sammenhen- med ned

bygging/nedlegging av uløn nsom/lite lønnsom industri. 

Viktig at fagorganiserte i industri og i offentlig sektor støtter 

hverandre og at det bygges en aksjonsenhet i kampen mot s atens ned

skjæringspolitikk. 

9. Våre analyser av krisas årsaker og karakter og v å r system ritikk må 

settes opp mot borgerskapets krisepolitikk og systemlojalitet. 

Våre analyser og våre forslag til tiltak må settes opp mot regjering- I 

as politi.kk. 

Vår analyse og våre forslag til t iltak må settes opp imot sosialdemo-

kratiets analyse og forslag til tiltak. 

10. DNAs massive kampanje for å styre massenes misnøye inn til fordel for 

1 1 • 

sin egen stortingsv ~lgkarnp i 85 må avsløres og settesop imot nød--

vendigheten av at fagbe,1egelsen og hele lokalsamfunn aks onerer ' for 

å bev are arbeidsplassene og forhindre nedskjæringer uavh ngig av 

vilken regjering som administrerer den a rbeiderfiendtlige politikken. 

Vi må avsløre DNAs svin på sk au en og påvise at ONA i pra J sis legger 

lokk på massekampen, men samtidig invitere sosialdemokra er i SV og 

DNA til samarbeid i en enhetsfront mo t bedriftsnedleggel er og ned

skjæringer i offentlig sektor. 

12. Vi må styrke jo~binga på grunnplanet i kommunal- og fylk skornmunal 

sektor og fagbevegelsen forøvrig, s lik at vi kan påvirke r.ut løse den 

bevegelsen nedenfra som er n ødvendig for å reise fegbeve~elsen og 

hele lokalsamfunn til kamp mot statens nedskjæringspolitikk. 

(Se også de 22 kampråda i □ slo-heftet 1984) I 

i 
! -
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