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1. Sammendrag
Denne rapporten presenterer resultatene fra et kvalitativt studium Nor-Dev har utført på oppdrag
fra Framtiden i våre hender. Studiet har hatt som formål å kartlegge hvordan den norske
fagbevegelsen ser på muligheten for å kreve redusert arbeidstid i stedet for høyere lønn.
Bakgrunnen for ønsket om å kartlegge dette er mulige gevinster redusert arbeidstid kan gi i form
av redusert arbeidsledighet, økt livskvalitet gjennom mindre stress samt redusert press på miljø
gjennom redusert forbruk.
Nor-Dev har dybdeintervjuet ledelsen i åtte fagforbund: Delta, Fagforbundet, Fellesforbundet,
Handel og Kontor, NITO, NTL, Parat og Tekna. De intervjuede fagforbundene representerer cirka
900 000 arbeidstagere som er litt over 1/3 av den totale norske arbeidsstokken og rundt 60 % av
norske fagorganiserte.
Når det gjelder hovedspørsmålet om mer fritid i stedet for mer lønn, er fagforbundene samstemte
om til konklusjonen: Det er ikke realistisk eller ønskelig å jobbe for redusert normalarbeidstid på
det nåværende tidspunktet. Imidlertid er det stor variasjon i begrunnelsene, og forbund som
representerer ulike yrkesgrupper tenker ulikt om dette. Hovedtrekkene som går igjen er:


Det er et stort behov for arbeidskraft i årene framover, spesielt innenfor offentlig
velferdsproduksjon og utbygging/vedlikehold av infrastruktur. Det vil være uansvarlig å kreve
kortere arbeidstid i en slik situasjon.



Mange av forbundene i privat sektor er opptatt av norsk konkurranseevne, og ser høye norske
lønninger som et problem som vil kunne øke dersom man får kortere arbeidstid med full
lønnskompensasjon. Dette er viktig da ingen av forbundene er interessert i å jobbe for
ordninger med redusert arbeidstid uten full lønnskompensasjon.



Fagforbundene som organiserer lavtlønnsgrupper, til dels med høy deltidsandel, sier at
reallønnsvekst nå er førsteprioritet for deres medlemmer, og at økt fritid er sekundært.



Forbundene som organiserer ingeniører og teknologer sier at deres medlemmer i liten grad er
interessert i en generell reduksjon av normalarbeidsdagen.

Det er i hovedsak forbund som organiserer offentlig ansatte som snakker som å redusere forbruk.
En reform som bidrar til dette, må være en lang og grundig prosess som fagbevegelsen ikke kan
drive alene. Både staten og arbeidsgiverne må være med. Basert på intervjuene vil en slik prosess
måtte håndtere en lang rekke krav fra ulike deler av fagbevegelsen. Disse er presentert nærmere i
rapporten.
Å kombinere fagbevegelsens krav og behovene for en bærekraftig klimapolitikk er en stor
utfordring. Det er lett at en reformprosess vil gå seg fast i vanetenkning og prinsipprytteri. Det vil
bli viktig å skape et bilde av en positiv framtid for å skape entusiasme rundt en eventuell reform.
Dersom det kan males et bilde av et framtidig samfunn med redusert forbruk som oppfattes som
et godt sted å være, vil vi ha kommet et langt steg på veien.
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2. Innledning
2.1 Bakgrunn: Utvikling i produktivitetsvekst, arbeidstid og lønnsnivå
Både i Norge og mange andre industriland ble den gjennomsnittlige arbeidstida betydelig redusert
gjennom de første to tredjedelene av forrige århundre. Det gjelder både arbeidstida for dem som
hadde betalt arbeid, og arbeidstida per voksen i hele befolkningen. I Norge var årsverk på 3000
timer for lønnsarbeidere - og enda mer blant bønder og husmenn – det normale omkring 1900. I
1970 var et normalt årsverk kommet ned i så vidt over 2000 timer. Etter 1970 har det derimot
skjedd mindre. Et normalt årsverk er nå ca. 1750 timer. Samtidig har det blitt flere sysselsatte 1 . Økt
yrkesdeltaking blant kvinner har mer enn veidd opp for to andre faktorer som trekker folk ut av
arbeidsstyrken, nemlig lengre utdanningsløp og lavere effektiv pensjonsalder. Antall utførte
arbeidstimer per person i totalbefolkningen ble redusert med bare 5 % fra 1970-2012; per person
mellom 16-66 år var reduksjonen på 8 %.
Dette har skjedd samtidig som verdiskapningen, eller BNP, per utførte arbeidstime økte med 179
%, eller med 148 % om vi bare regner med BNP for fastlands-Norge. Produktivitetsveksten etter
1970 er helt overveiende tatt ut i form av økt kjøpekraft, og i liten grad gjennom kortere
arbeidstid. Det er et paradoks når spørreundersøkelser viser at en vesentlig del av befolkningen
foretrekker kortere arbeidstid framfor økt kjøpekraft. En undersøkelse som ble utført av InFact for
Framtiden i våre hender i 2010 viste at 69 % av befolkningen og 71 % av fagorganiserte foretrekker
kortere arbeidstid framfor økt kjøpekraft2 . Denne undersøkelsen ble repetert høsten 2013, og på
tross av fallende boligpriser og eurokrisen ønsket fortsatt 45 % av befolkningen og 49 % av
fagorganiserte kortere arbeidstid framfor økt kjøpekraft.
Det er i løpet av disse tiårene satt fram mange forslag fra ulike hold, både i Norge og i andre rike
land, om å gjennomføre mer omfattende arbeidstidsreduksjoner. Motivene for slike forslag har
variert, og kan grovt deles i tre.


Kortere arbeidstid – eller «jobbdeling» - har blitt foreslått som tiltak mot arbeidsløshet,
naturligvis oftest i land og perioder der dette har vært et påtrengende problem. Dette var
også en del av bakteppet da Framtiden i våre hender (FIVH) i 1992 og 1993 – mens Norge
befant seg på bunnen av en lavkonjunktur – publiserte to utredninger om emnet.



Kortere arbeidstid har blitt foreslått som et tiltak for større livskvalitet, eller mot stress og
tidsklemme: rett og slett som en større velferdsgevinst for dem som har arbeid enn økt
kjøpekraft. Slike tanker synes altså flertallet av arbeidstakere i Norge å ha sans for.



Kortere arbeidstid har blitt foreslått av økologiske grunner – ut fra det resonnementet at
veksten i produksjon og forbruk må stanses eller reduseres, for å redusere belastningene
på miljøet. Om produksjonen per arbeidstime (arbeidsproduktiviteten) fortsetter å øke, må
antall timer det jobbes bli mindre for at ikke den samlede produksjonen – og forbruket –
skal vokse.

Motiv nr. 2) og 3) kan utmerket kombineres. Motiv nr. 1) står derimot i et tvetydig forhold til nr. 3).
Jobbdeling handler ikke om å redusere det samlede antallet arbeidstimer i samfunnet, men om å
spre dem, og de tilhørende inntektene, på flere mennesker. Det vil i utgangspunktet ikke redusere
miljøbelastningene.

1

Antall utførte arbeidstimer var ifølge Nasjonalregnskapet 3803 milliarder i 2012 mot 3012 milliarder i 1970.
Befolkningen økte fra 3,888 millioner til 4,986 millioner (ved inngangen til åra).
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2.2 Målsetning og innhold
Denne rapporten presenterer resultatene fra et kvalitativt studium Nor-Dev har utført på oppdrag
fra FIVH. Studiet har hatt som formål å kartlegge hvordan den norske fagbevegelsen ser på
muligheten for å kreve redusert arbeidstid i stedet for høyere lønn. Bakgrunnen for ønsket om å
kartlegge dette er mulige gevinster redusert arbeidstid kan gi i form av redusert arbeidsledighet,
økt livskvalitet gjennom mindre stress samt redusert press på miljø gjennom redusert forbruk.
Dette studiet er del av et prosjekt FIVH gjennomfører, hvor de også kartlegger holdningene til
norske arbeidstagere til det samme spørsmålet. Dette er gjort gjennom en spørreundersøkelse,
hvor cirka 700 arbeidstagere er spurt om de ønsker mer lønn eller mer fritid, og i hvilken grad de
tror på menneskeskapte klimaendringer. Blant arbeidstagere generelt svarer 45 % at de ønsker
mer fritid i stedet for høyere lønn, mens 49 % av fagorganiserte svarer det samme. Mer fritid er
mer populært hos kvinner, hvor 61 % prioriterer dette foran høyere lønn. Tilsvarende tall for menn
er 32 %. På spørsmål om det er noen sammenheng mellom økt kjøpekraft i rike land og
menneskeskapte klimaendringer svarer 58 % av arbeidstagere ja, 16 % nei og 26 % vet ikke.
Tilsvarende tall for fagorganiserte er 62 % ja, 13 % nei og 25 % vet ikke. Flere detaljer fra
spørreundersøkelsen vil bli publisert separat av FIVH.
På nasjonalt nivå er norsk fagbevegelse strukturert i tre nivåer. Fagforeninger er sammenslutning
av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag. De fleste fagforeninger er knyttet til et
fagforbund. Fagforbundene er som regel landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av
lokale fagforeninger eller avdelinger. Det enkelte fagforbundet er som oftest tilsluttet en
hovedsammenslutning. Noen er det ikke og eksisterer som frittstående fagforbund innenfor sin
bransje. I Norge er det for tiden fire hovedsammenslutninger: LO, YS, Unio og Akademikerne.
I dette studiet var det ønskelig å dekke et bredt utvalg av fag- og yrkesgrupper gjennom et
begrenset antall (6-10) kvalitative dybdeintervjuer. For at undersøkelsen skulle ha politisk relevans,
var det viktig å snakke med organisasjoner som representerte en relativt stor andel av norske
fagorganiserte. Som et resultat av dette ble det bestemt å intervjue ledelsen i utvalgte fagforbund.
De åtte forbundene som ble intervjuet er gjengitt i Tabell 1.
De intervjuede fagforbundene representerer cirka 900 000 arbeidstagere som er litt over 1/3 av
den totale norske arbeidsstokken og rundt 60 % av norske fagorganiserte. Undersøkelsen har hatt
en målsetning om å dekke store fagforbund, samt de som har hatt en tydelig stemme i
klimaspørsmål og spesielt dersom de har vært opptatt av redusert arbeidstid. I tillegg har det vært
søkt en variasjon av yrkesgrupper, samt at flere hovedsammenslutninger, inkludert uavhengige
forbund, har blitt dekket. De åtte forbundene kommer fra tre av de fire norske
hovedsammenslutningene (LO/YS/Akademikerne) og representerer en bred sammensetning av
norsk yrkesliv både i det private og i det offentlige.
I tillegg til de åtte forbundene som ble intervjuet, var Utdanningsforbundet (takket nei) og EL & IT
Forbundet (svarte ikke) invitert til intervju.
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Tabell 1: Oversikt over intervjuede fagforbund (listet i alfabetisk rekkefølge)
Nr

1

2

3

FagIntervjuobjekter
Forbun
d
Delta Nestleder Lizzie
Ruud Thorkildsen,
2. nestleder Trond
Ellefsen og
forhandlingssjef
Kai Tangen
FagNestleder Sissel
forbun Skoghaug og
det
Seksjonsleder
samferdsel og
teknisk Stein
Guldbrandsen
Felles- Nestleder Anders
forbun Skattkjær
det

4

Handel Forbundsleder
og
Trine Lise Sundnes
Kontor
Norge

5

NITO

6

NTL

7

Parat

8

Tekna

TOTALT

President Trond
Markussen og sjef
for stab Gisle
Frantzen Lie
Leder John
Leirvaag og
forbundssekretær
Julie Lødrup
Leder Hans-Erik
Skjæggerud
President Lise
Lyngsnes
Randeberg og
generalsekretær
Ivar Kristensen

Yrkesgrupper

Velferdssektoren. De fleste yrkesgrupper
innenfor offentlig tjenesteyting, særlig
ansatte i kommunal sektor og
sykehusene.

Ca. antall
medlemmer
68 000

Hovedsammenslutning
YS

Kommunale, fylkeskommunale, private og
offentlige virksomheter, sykehusene.
Sammenslåing i 2003 av Norsk Helse- og
Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund

330 000 LO

Privat sektor. Inkluderer
verkstedindustrien, byggfag- og
byggeindustrien, treforedling, skog og
landbruk, oppdrettsnæring, tekstil- og
konfeksjonsbransjen, grafisk virksomhet
og hotell- og restaurantbransjen.
Kontor-, service-, og butikkfunksjonærer,
inkludert funksjonærene i industrien,
samt reiseliv, guider, selgere,
telefonselgere og ansatte i private
organisasjoner.
Ingeniører og teknologer med høgskole/universitetsutdanning

150 000 LO

65 000 LO

75 000 Frittstående

Ansatte i staten og i virksomheter med
offentlig tilknytning (som kultur- og
forsknings-institusjoner) og studenter.

50 000 LO

Alle sektorer. Inkluderer bl.a. Tannhelsesekretærenes Forbund, Parat Media,
Parat Nav, Parat Luftfart
Hovedfags-, mastergrads- eller
sivilingeniørutdanning innen
naturvitenskap eller teknologi, inkl.
studenter

30 000 YS

65 000 Akademikerne

Ca. 900 000

Intervjuene fant sted i perioden 15. november til 11. desember 2013, og ble gjennomført ansikt til
ansikt. Intervjuform var uformell samtale, hvor intervjuer på en semi-strukturert måte dekket
temaene gjengitt i kapittel 0. Varighet per intervju var cirka én time. Hvert intervju ble startet med
en 5-10 minutters presentasjon av hovedresultatene fra spørreundersøkelsen FIVH har utført blant
norske arbeidstagere om det samme temaet.
Etter at alle intervjuene var gjennomført ble resultatene oppsummert. Alle intervjuobjektene fikk
mulighet til å kommentere og gi endringsforslag på de delene av teksten som refererte til deres
fagforbund ved navn. Kapittel 0 sammenstiller og systematiserer innholdet i intervjuene for hvert
av temaene som ble diskutert. Kapittel 0 gir en kort oppsummering og fremhever noen
utfordringer og muligheter i arbeidet videre med dette temaet.
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3. Sammenstilling av intervjuresultater
I det følgende presenteres en systematisert sammenstilling av de åtte intervjuene. I
presentasjonen legges det legges vekt på følgende:


Identifisere hovedtrender for å illustrere hvor fagbevegelsen står som helhet i ulike
spørsmål.



Vise spennvidden mellom de ulike fagforbundene hvor dette er relevant, for å illustrere
utfordringer relatert til å formulere modeller og løsninger som kan få bred oppslutning i
fagbevegelsen.

Hvert underkapittel (0 til 3.9) oppsummerer fagforbundenes innspill til
spørsmålet/problemstillingen gitt i tittelen på underkapittelet.

3.1 Mer fritid eller mer lønn: Har denne problemstillingen vært diskutert tidligere?
Etter endringen i normalarbeidstid fra 40 til 37.5 timers uke i 1986 har endringer i arbeidstid vært
knyttet til økning i antall feriedager gjennom en ekstra ferieuke i 2002 samt fri på julaften og
nyttårsaften. Det har vært gjort spredte forsøk med sekstimersdag, men de aller fleste har blitt
avviklet. Utover dette har det ellers ikke vært satt i gang noen omfattende prosesser i
fagbevegelsen for å redusere arbeidstid. Ledelsen i NTL og Fagforbundet har hatt diskusjoner rundt
modeller for inndragelse av kjøpekraft uten at det nødvendigvis skulle gjøres gjennom kortere
arbeidstid. Det kunne gjøres gjennom for eksempel gjennom beskatning eller «Robin Hood» fond
à-la Tobin skatt3 . Disse diskusjonene har ikke munnet ut i konkrete modeller eller forslag som har
blitt realitetsbehandlet. For flertallet av de intervjuede forbundene har ikke reduksjon av
arbeidstid vært diskutert de siste årene.

3.2 Modeller for redusert arbeidstid
De modellene for reduksjon eller endring i arbeidstid som har blitt trukket fram under intervjuene
er (a) sekstimersdagen, (b) reduksjon i normalarbeidstid for å redusere deltidsandelen, (c)
livsløpsmodellen, og (d) endringer i skift/turnusordninger. Av disse er det kun de to første
modellene som direkte fokuserer på å redusere normalarbeidstiden. De to siste er modeller som i
utgangspunktet ikke endrer normalarbeidstiden, men hvor det vil kunne legges til rette for
redusert arbeidstid som del av en reform. De enkelte modellene beskrives nærmere nedenfor.
Handel og Kontor beskrev hvordan LO har hatt forsøksordninger med 6-timersdag, men kun ett
forsøk i det private (Tine Heimdal) ble permanent. Dette ble mulig gjennom at virksomheten klarte
å øke produktiviteten ved hjelp av bedre utnyttelse av produksjonsutstyret. Alle kommunale forsøk
ble avviklet, selv der forsøkene hadde positive resultater også i rødgrønne kommuner. Forslaget
om sekstimersdag lå lenge hos LO som symbolpolitikk. Under Gerd Liv Vallas ledelse satte LO i gang
forsøk med mål om reform, men færre forsøk kom i gang enn det man hadde håpet. Handel og
Kontor mener at tettheten av forsøk må opp før man kan kreve en reform. Forsøkene ga imidlertid
lærdom, og dette er dokumentert i en egen håndbok.
Fagforbundet og Handel og Kontor trakk spesielt fram problemet med at mange av deres
medlemmer jobber ufrivillig deltid. Redusert normalarbeidstid kan avhjelpe dette problemet ved at
det blir flere heltidsstillinger.
Livsløpsmodellen/livstidskontomodellen er en modell som legger til rette for at arbeidstagere kan
ha ulike behov i ulike livsfaser. Nyutdannede kan ha ønske om og kapasitet til å jobbe mye, mens
man i småbarnsfasen kan ha behov for mer fritid. Når barna er eldre kan man ha mulighet til å
jobbe mer, før man kanskje trapper gradvis ned mot pensjonsalder. Det er mange utfordringer
knyttet til utformingen av en slik modell, blant annet hvordan mobilitet skal håndteres, og ingen av
de intervjuede forbundene presenterte konkrete løsninger.
Det jobbes også med endring/innføring av skift/turnusordninger. Det kan gå på å gi utearbeidende
yrkesgrupper mulighet til å innføre konsentrerte arbeidsperioder med lengre friperioder slik
3
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offshoreansatte har. Dette er drevet av arbeidstagernes ønske om friperioder samt potensialet for
enklere logistikk for arbeidsgiverne. Tilsvarende ønsker noen arbeidsgivere å innføre
døgnkontinuerlig drift for å øke utnyttelsen av produksjonskapasitet, noe som kan gi tøffere
skiftordninger for de ansatte. Redusert totalarbeidstid er ikke et tema i dette arbeidet, spesielt sett
fra arbeidsgivernes side.
Jevnt over kan det virke som kampen for redusert normalarbeidstid gjennom en reform som
sekstimersdagen ikke er realistisk nå, men at det kan ligge potensial for redusert arbeidstid
gjennom fleksible ordninger på individnivå, samt introduksjon av ordninger som gir den enkelte
mulighet til å ta fri ved velferdsbehov. Fellesforbundet trekker fram fødsels- og foreldrepermisjon
som eksempler på dette.

3.3 Er dette et godt tidspunkt for å presse på for et slikt krav?
De intervjuede fagforbundene er samstemte i at det per i dag ikke er aktuelt å kjempe for redusert
normalarbeidstid for sine medlemmer. Dette til tross for at mange av fagforbundene ser dette som
ønskelig på sikt. NTL sier at det er viktig å holde denne diskusjonen levende, for eksempel for å
jobbe mot en reform om fire år. De mener at det vil bli en omfattende prosess for å jobbe fram en
modell for inndragelse av kjøpekraft som kan få bred oppslutning i trepartssamarbeidet. En
inndragelse av kjøpekraft bør være en del av en større reformdiskusjon i hele fagbevegelsen som
ikke kan fokusere på lønn alene. LO har under utvikling en ny klimastrategisk plan, og er i en
nøkkelposisjon for å formulere/utvikle en slik reform på grunn av dens nære kontakt med alle de
viktigste aktørene (privat/offentlig/stat). Parat sier at en god prosess på dette må ta hensyn til
nyanser og rollen til ulike aktører og at det er essensielt at regjeringen går foran og er en pådriver
for systemendringen.
Ingen av forbundene er interessert i ordninger for redusert arbeidstid uten full
lønnskompensasjon. Det snakkes i liten grad om redusert produksjon ved gjennomføring av
arbeidstidsreduksjoner, noe som betyr at fokuset er på at lønn og kjøpekraft skal kunne
opprettholdes ved produktivitetsøkning. En eventuell miljøgevinst ved en slik arbeidstidsreduksjon
er således avhengig av mer miljøvennlig produksjon og at den økte fritiden ikke medfører økt
miljøbelastning. De forbundene som har hatt oppe temaet om inndragelse av kjøpekraft ved
skatter og avgifter ønsker at staten skal bruke de økte inntektene på miljø og klimatiltak, f.eks. ved
å støtte klimavennlig produksjon.
Fagforbundenes motivasjon for å jobbe med arbeidstidsreformer er i stor grad knyttet til andre
ting enn klima eller miljø. Snarere er det sosiale eller likestillingsbehov som har vært i fokus, samt
at det generelt er et ønske om mer fleksibilitet for den enkelte. For de forbundene som organiserer
yrkesgrupper med høy deltidsandel er en motivasjon for redusert normalarbeidstid at det vil kunne
øke heltidsandelen.
De ulike fagforbundene har ulike begrunnelser for at det i dag er lite aktuelt å kjempe for redusert
arbeidstid. Fagforbundene er likevel jevnt over enige om at en hovedgrunn er et stort behov for
arbeidskraft i årene framover, spesielt innenfor velferd og utbygging/vedlikehold av infrastruktur,
og at det vil være uansvarlig å kreve kortere arbeidstid i en slik situasjon. Snarere vil det være
behov for at den enkelte jobber mer og står lenger i arbeid. Mange av forbundene er også opptatt
av norsk konkurranseevne, og ser høye norske lønninger som et problem som vil kunne øke
dersom man får kortere arbeidstid med full lønnskompensasjon. Fagforbundene som organiserer
lavtlønnsgrupper, til dels med høy deltidsandel, sier at reallønnsvekst nå er førsteprioritet for
deres medlemmer, og at økt fritid er sekundært.
NITO og Tekna, som organiserer grupper med høyere utdanning og høyere lønn sier at deres
medlemmer i stor grad identifiserer seg med jobben sin og at de ikke opplever at kortere
arbeidstid er noe ønske fra medlemsmassen. Snarere vil de kunne møte motstand hvis de reiser
denne debatten innad. Lønnsforskjellene mellom ulike yrkesgrupper og mellom ledere og øvrige
ansatte blir trukket fram som et hinder av forbundene som organiserer lavtlønnsgrupper. Kun
gjennom moderasjon fra de høytlønte kan man redusere forskjeller og komme i en posisjon hvor
redusert arbeidstid er et realistisk alternativ.
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3.4 Hvordan vil arbeidsgiverne vil stille seg til et slikt krav?
Stort sett alle forbundene har en oppfatning om at arbeidsgiverne vil være avvisende til et krav om
redusert arbeidstid, og at dette er en holdning som er skjerpet i de senere år. Dette har bakgrunn i
krav om produktivitet og konkurransekraft og situasjonen med et presset arbeidsmarked. NTL
påpeker imidlertid at arbeidsgiverne tidligere har blitt med på store reformer, for eksempel den
femte ferieuka. Arbeidsgiverne er opptatt av konkurransekraft og kan være interessert i å høre på
forslag som bremser lønnsvekst.

3.5 Motivasjon for fagorganiserte til å ønske kortere arbeidstid i stedet for høyere lønn
Ledelsen i fagforbundene ble spurt om hva de oppfatter som motivasjonen hos de arbeidstagerne
som ønsker seg kortere arbeidstid i stedet for høyere lønn. Klima og miljø ble ikke nevnt som en
viktig motivasjon hos noen av forbundene. Slik ledelsen i fagforbundene oppfatter signalene fra
sine medlemmer er motivasjonen i stor grad knyttet til tidsklemma og behov for kortere arbeidstid
i enkelte livsfaser. Mer tid til familie i småbarnsfasen, og velferdsbehov knyttet til egen helse eller
å ta vare på andre er hyppig nevnt. Forbundene trakk også fram mulighet for redusert arbeidstid
for eldre arbeidstagere som viktig for at man skal kunne stå lenger i arbeid samt at tøffe
arbeidstids- eller skiftordninger kan være en motivasjon for redusert arbeidstid for en del
yrkesgrupper.

3.6 Koblingen mellom høyere lønn/forbruk og klimaproblemet: Er redusert arbeidstid
framfor høyere lønn et fornuftig klimatiltak?
Det fleste fagforbundene vi intervjuet ser en link mellom forbruk, miljøutslipp og klimaendringer.
Imidlertid er det uenighet om hva som er realistiske og gode klimatiltak i tiden framover, og om
redusert arbeidstid er et godt klimatiltak.
NTL og Fagforbundet er de to forbundene som ga sterkest støtte til ideen om redusert kjøpekraft
og redusert forbruk, selv om det ikke nødvendigvis oppnås gjennom redusert arbeidstid. Ledelsen i
Fagforbundet har startet en rekke debatter om dette temaet og ser klimaproblemet som et
resultat av samlet forbruk i Norge og en del andre vestlige land. Dersom alle andre land skal løftes
opp på samme nivå vil det i løpet av kort tid bli meget alvorlige problemer. NTL mener at en
omlegging må komme, og at forbruk kan reduseres gjennom beskatning som igjen bør brukes til å
støtte omlegging av forurensende industri. Handel og Kontor ser også et behov for å holde igjen,
dels for å dempe arbeidspress på medlemmene og dels for å bidra til å skape det samfunnet vi
ønsker. Handel og Kontor ser dette som en utfordring, da de representerer en næring som lever av
forbruk.
De øvrige forbundene fokuserer mer på teknologiske løsninger på klimaproblemet. Fellesforbundet
tror det er mer realistisk med mer klimabevisst forbruk enn mindre forbruk da det på tross av stor
og økende forståelse for klimaproblemet fortsatt er liten forståelse for nedgang i arbeidstid uten
full lønnskompensasjon. Parat deler i stor grad dette synet og sier at redusert totalproduksjon vil
være et klimatiltak, men dette vil nok være utfordrende å få til. Det vil nok være mer realistisk å se
på produksjonsprosessen for å lage en mer miljøvennlig produksjonskjede. Delta anerkjenner at
det er vanskelig å be andre land moderere seg når man har en fossildrevet økonomi. De ser også
linken mellom høyere lønn og høyere forbruk, men sier at det ikke nødvendigvis er noen link
mellom mer fritid og lavere forbruk. Miljøpåvirkningen vil avhenge av hvordan fritiden brukes. De
sier også at dersom klimavennlig teknologi blir utviklet kan vekst være positivt.
De to forbundene som representerer ingeniører og teknologer, NITO og Tekna, er
teknologioptimister. NITO mener at linken mellom forbruk og klimaendringer er åpenbar, men at
redusert arbeidstid ikke er et realistisk klimatiltak. Fokus bør ligge på andre tiltak som å skape en
miljøvennlig arbeidsdag og å jobbe mot et miljøvennlig forbruk gjennom tekniske løsninger. NITOs
fokus er på hvordan ingeniører kan bidra til løsningen gjennom sitt arbeid, blant annet gjennom
energieffektivisering. I denne sammenhengen er det viktig at det skapes en ramme hvor de
klimavennlige løsningene også blir de mest økonomiske. De påpeker også at romslig økonomi kan
gi mulighet til å velge de mest miljøvennlige løsningene, mens dårlig økonomi kan tvinge en inn i
forurensende løsninger. Tekna er på linje med NITO, og mener at teknologi må løse problemet.
Teknas ledelse mener at medlemmenes arbeidskraft er en del av denne løsningen. I en nasjonal vs
global kontekst er det viktig at Norge jobber med å utvikle og forbedre teknologi som kan komme
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resten av verden til gode. I likhet med Delta trekker også Tekna fram at mer fritid ikke
nødvendigvis gir mindre forbruk. For eksempel er det stor forbruksøkning blant nye pensjonister,
hvor mange har god økonomi som gir høyt forbruk.

3.7 Er interessen blant fagorganiserte avhengig av om dette er et sentralt framforhandlet
resultat framfor noe som den enkelte arbeidstaker ber om?
Svarene fra de ulike fagforbundene fordeler seg over hele spekteret, fra at dette er noe som det
enkelte arbeidstaker selv kan be om til at dette må gjøres sentralt. Forbundene som organiserer
grupper med relativt høy lønn som NITO og Tekna er opptatt av at den enkelte skal kunne be om
kortere arbeidstid ved behov, men at det ikke er noen behov for en sentralisert justering av
normalarbeidstid. De ønsker at den enkelte arbeidstaker skal ha mulighet til å tilpasse arbeidstid
etter livsfase. I motsatt enda av skalaen finner vi NTL, som uttaler at en slik endring må gjøres
sentralt, og Fagforbundet, som generelt er tilhenger av sentrale reformer. Parat er på den samme
linjen og uttaler at det alltids finnes noen idealister som er villig til å redusere sin egen arbeidstid,
men de er få og det monner lite. Derfor må dette settes i system og være en del av en
samfunnskontrakt. Fellesforbundet peker på at større endringer av denne typen må sikre
universale og kollektive løsninger som gjelder alle.
Flere av forbundene påpeker at det er åpning for lokale løsninger i dagens avtaleverk.
Fagforbundet beskrev noen av disse ordningene, som ofte er knyttet til helse og eldre. De nevnte
for eksempel avtaler hvor arbeidstakere over 62 år har fått 100 % lønn for 80 % arbeid for å
motivere dem til å stå lenger i arbeid. Et annet eksempel som ble nevnt er en time redusert
arbeidsdag for arbeidstagere over 50 år med helseproblemer, noe de mener har gitt enorm gevinst
i form av lavere sykefravær. Andre lokale avtaler som ble trukket fram er ordninger med lavere
normalarbeidstid hvor arbeidstakere aksepterer noen intense dager etter hverandre med økt
arbeidstid, for eksempel helger. Alle slike avtaler er med full lønnskompensasjon.

3.8 Ledelsens rolle ved gjennomføring av reformer
Fagforbundene ble spurt om hvordan de oppfatter fagorganisasjonenes rolle ved gjennomføring av
reformer som for eksempel redusert normalarbeidstid. Bør ledelsen gå foran for å påvirke
medlemmer og få gjennomført reformer eller bør ledelsen søke å gjennomføre det som allerede er
majoritetskrav blant medlemmene?
Her er det relativt stor enighet blant de ulike forbundene. De ser det som ledelsens oppgave å
reise debatter og sette dagsorden. Fagforbundet og Delta mener at ledelsen har et ansvar for å gå
foran som gode eksempler, og NITO uttaler at ledelsen har et ansvar for å jobbe med slike
problemstillinger i forkant.
Ledelsens initiativer kommer i stor grad gjennom prosesser hvor medlemsmassen har fått mulighet
til å komme med innspill. For eksempel vedtar Fagforbundets landsmøte hvert 4. år
handlingsplaner som ledelsen bruker til å gjøre årlige prioriteringer. NITO sier at det kan være
lettere å få gehør for ideer som har sin opprinnelse i medlemsmassen snarere enn at de er
«påtrykt» ovenfra. Til syvende og sist har ikke ledelsen mulighet til å presse på for krav som ikke er
godt forankret i medlemsmassen, da man er avhengig av en godt samlet organisasjon dersom det
skulle bli nødvendig med aksjoner. Fellesforbundet sier i den forbindelse at ledelsen kan spille inn
ideer/«prøveballonger» til medlemmene for å få respons men at de som en demokratisk
organisasjon ikke kan gå i forhandlinger om ordninger uten klar støtte blant medlemmene. Handel
og Kontor mener at forsøket med sekstimersdag er et godt eksempel på et reformforsøk som ikke
lyktes da medlemmene var med noen steder, andre steder ikke. Dette bidro til at suksessen uteble.
Tekna har jobbet mye med prosessen bak sin strategi og opplevd god respons i medlemsmassen.
Dette gjør at forbundet står godt rustet til å tåle eventuell ekstern motgang fordi strategien er så
godt forankret innad i organisasjonen.
Parat er klare på at ledelsen ikke kan bruke medlemmene som unnskyldning for ikke å følge opp
saker. Fagbevegelsen er ikke en miljøbevegelse, og ledelsen må være bevisst på sitt mandat som er
å kjempe for sine medlemmers velferd. Det er likevel viktig å holde to tanker i hodet samtidig.
Dersom miljøet truer velferden på sikt, må det tas grep. Det finnes imidlertid ikke noen «quick-fix»
på dette problemet, så det må jobbes langsiktig langs flere akser: Dette inkluderer
forskning/utvikling samt fremming av en systemendring i forhold til ideen om evig vekst.
10

Mer fritid i stedet for mer lønn? Sammendrag fra intervjuer med norsk fagbevegelse

3.9 Andre innspill
3.9.1 Har vi tiden det tar å gjennomføre endringer?
Fellesforbundet beskrev hvordan det tar tid å gjennomføre store endringer. I den første
landsomfattende tariffavtalen, Verkstedsoverenskomsten (VO) fra 1907, var arbeidstiden inntil 57
timer i uken. Man hadde lite ferie, og i stor grad elendige arbeidsforhold. Siden da har vi hatt en
enorm utvikling blant annet med forbedringer innenfor velferdsordninger, arbeidstid, ferie, HMS
og miljø, men det har tatt over 100 år. Fokuset på klima og miljø har kommet de siste tiårene og er
veldig ferskt i denne sammenhengen. Sannsynligvis vil vi begynne å se forbedringer når det gjelder
CO2-utslipp i de kommende årene. Det kan for eksempel skje gjennom strenge miljøkrav til
produksjonsprosessen, som vil kunne fremme miljøvennlige investeringer. Dette ser
Fellesforbundet som en naturlig utvikling. De påpeker imidlertid at det vil ta tid å gjennomføre
reformene og kreve tålmodighet, noe miljøorganisasjoner ikke alltid har. På tross av dette er
miljøorganisasjonenes rolle som vaktbikkje og pådriver viktig.
Parat vektla betydningen av god og konstruktiv retorikk. For eksempel kan miljøbevegelsen skade
sin egen sak hvis de maler for negative bilder. Det er viktig å skape et bilde av en positiv framtid for
å skape entusiasme rundt reformideer. Om dynamikken rundt vekst og klima uttalte Parat at
kanskje må et systemsjokk/sammenbrudd til før man kan skape enighet om å gå mot lavere
totalproduksjon, noe de ser som en skremmende tanke.
3.9.2 Ulikhet og klima
Mange av fagforbundene som organiserer lavtlønnsgrupper var innom stor og økende ulikhet som
et hinder i kampen mot klimaproblemet. For eksempel mener Fagforbundet at det er et problem
at LO ønsker å ta helhetsansvar, også for miljø og rettferdighet, mens de mener at Akademikerne i
stor grad kun jobber for høyere lønn for sine medlemmer. De mener det er vanskelig å jobbe for
helhet dersom øvrige hovedsammenslutninger ikke gjør det samme, fordi LO da risikerer
medlemslekkasje. På grunn av utviklingen mot høyere lønnsforskjeller i samfunnet, er
Fagforbundets fokus mer på utjevning enn på redusert arbeidstid. Fagforbundet har slåss for
kronetillegg i 40 år, men har fått gjennomslag kun noen få ganger på 80- og 90-tallet. Ofte blir det
en kombinasjon av krone- og prosenttillegg. De mener videre at i et klimaperspektiv bør de
høytlønnede stoppe sin lønnsvekst og ta ut goder på andre måter som økt fritid eller gjennom
klima-/Robin Hood-fond.
Delta trekker fram det samme, og sier at de ønsker at medlemmene skal ha sin del av
verdiskapingen i Norge, og motivasjonen til å ta klimaansvar vil være sterkt knyttet til at man ser at
ledere/høytlønnede går foran og viser moderasjon. De mener at Holden 3-utvalgets rapport viser
at modellen fungerer ved at man oppnår moderasjon i dårlige tider når ledere går foran. De
kjemper derfor for kronetillegg i stedet for prosenttillegg for å redusere ulikhet.
På spørsmål til Tekna om hvor de står i forhold til diskusjonen rundt krone- versus prosenttillegg
mener Tekna at det er viktig å se på livslønn. Det er de med lang utdanning som i et
livslønnsperspektiv kommer dårlig ut sammenlignet med andre grupper, for eksempel i industrien.
Teknas ledelse anerkjenner samtidig at deres medlemmer tilhører en privilegert gruppe som har
hatt et meget godt arbeidsmarked. Mange av deres medlemmer er opptatt av en god lønn, men
når lønna kommer over et visst nivå er man er man i sterkere grad opptatt av å få spennende og
utfordrende oppgaver for å stimulere egen kompetanseutvikling.
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3. Oppsummering og konklusjoner
Når det gjelder hovedspørsmålet om mer fritid i stedet for mer lønn, er fagforbundene samstemte
om konklusjonen: Det er ikke realistisk eller ønskelig å jobbe for redusert normalarbeidstid på det
nåværende tidspunktet. Imidlertid er det stor variasjon i begrunnelsene. Forbund som
representerer ulike yrkesgrupper tenker ulikt om dette. Privat sektor har et annet syn enn offentlig
sektor, og ikke minst har lønnsnivå og arbeidstidsordninger for medlemmene stor betydning for
hvilke perspektiver forbundene har. Hovedtrekkene som går igjen er:






Det er et stort behov for arbeidskraft i årene framover, spesielt innenfor offentlig
velferdsproduksjon og utbygging/vedlikehold av infrastruktur. Det vil være uansvarlig å
kreve kortere arbeidstid i en slik situasjon.
Mange av forbundene i privat sektor er opptatt av norsk konkurranseevne, og ser høye
norske lønninger som et problem som vil kunne øke dersom man får kortere arbeidstid
med full lønnskompensasjon. Dette er viktig da ingen av forbundene er interessert i å
jobbe for ordninger med redusert arbeidstid uten full lønnskompensasjon.
Fagforbundene som organiserer lavtlønnsgrupper, til dels med høy deltidsandel, sier at
reallønnsvekst nå er førsteprioritet for deres medlemmer, og at økt fritid er sekundært.
Forbundene som organiserer ingeniører og teknologer sier at deres medlemmer i liten grad
er interessert i en generell reduksjon av normalarbeidsdagen.

Det fleste fagforbundene vi intervjuet ser en link mellom forbruk, miljøutslipp og klimaendringer.
Forbundene som representerer ansatte i offentlig sektor, spesielt Fagforbundet og NTL, er de som
tydeligst uttrykker bekymring over forbruksnivået i vestlige land og hvordan det kan påvirke
klimaet. Imidlertid er det uenighet mellom de ulike forbundene om hva som er realistiske og gode
klimatiltak i tiden framover, og om redusert arbeidstid er et godt klimatiltak. Fagforbundet sier at
et enkeltforbund, eller til og med den største hovedsammenslutningen LO, ikke kan ta klimaansvar
alene da de risikerer medlemsflukt. Dette er et problem så lenge de ulike forbundene har svært
ulike holdninger til moderasjon som en ønskelig og realistisk tilnærming til klimaspørsmålet.
Mange av forbundene, spesielt NITO og Tekna, er teknologioptimister og har liten tro på redusert
forbruk som løsningen på klimaproblemet.
Det er i hovedsak forbund som organiserer offentlig ansatte som snakker som å redusere forbruk.
En reform som bidrar til dette, må en lang og grundig prosess som fagbevegelsen ikke kan drive
alene. Både staten og arbeidsgiverne må være med. Stort sett alle forbundene har en oppfatning
om at arbeidsgiverne vil være avvisende til et krav om redusert arbeidstid. Dette har bakgrunn i
krav om produktivitet og konkurransekraft og situasjonen med et presset arbeidsmarked. NTL
påpeker imidlertid at arbeidsgiverne er opptatt av konkurransekraft, og kan være interessert i å
høre på forslag som bremser lønnsvekst.
Et reformarbeid må ha et bredere fokus enn redusert arbeidstid, og se på en lang rekke ulike
virkemidler for å redusere klimautslipp. Basert på intervjuene vil en slik prosess måtte håndtere en
lang rekke krav, inkludert (i tilfeldig rekkefølge):
1. Lavtlønte grupper oppfatter ikke at de har margin til å redusere forbruk. For at det skal
være mulig med en generell reduksjon av forbruk i befolkningen, vil de lavtlønte kreve
redusert relativ lønnsulikhet.
2. Løse problemet med høy grad av ufrivillig deltid i en del sektorer.
3. Høyt utdannede er opptatt av å kompensere tapt inntekt under utdanning. Problemet økes
av at langvarige utdanninger forkorter tiden i inntektsgivende arbeid, og nødvendiggjør
høyere lønninger for denne gruppen.
4. Redusert arbeidstid aksepteres kun med full lønnskompensasjon.
5. Norge kan ikke tape konkurransekraft i forhold til utlandet.
6. Forventede velferdsutfordringer relatert til økt levealder og eldrebølgen må løses. Dette gir
økt behov for arbeidskraft i disse sektorene.
7. Ordningen må være generell og gjelde alle arbeidstagere.
8. Ordningen må være fleksibel og tillate frihet til å arbeide mer etter ønske.
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Å kombinere de åtte kravene listet ovenfor med den enkelte arbeidstagers behov og behovene for
en bærekraftig klimapolitikk er en stor utfordring. Ifølge ledelsen i de intervjuede fagforbundene er
arbeidstagernes motivasjon for redusert arbeidstid knyttet til:





Tidsklemma, for eksempel mer tid til familie i småbarnsfasen
Velferdsbehov knyttet til egen helse eller å ta vare på andre
Mulighet for redusert arbeidstid for eldre arbeidstagere for å kunne stå lenger i arbeid
Tøffe arbeidstids- eller skiftordninger kan være en motivasjon for redusert arbeidstid for
en del yrkesgrupper.

Ledelsen i fagforbundene oppfatter ikke at klima og miljø er noen sentral motivasjon når
arbeidstagere ønsker kortere arbeidstid. Viljen til å gjennomføre omfattende reformer som kan
redusere miljøtrusselen vil derfor være avhengig av at reformen også tar tak i sentrale problemer
knyttet til økonomi, velferd og fordeling. Uttalelsen til Parat om at det er viktig å skape et bilde av
en positiv framtid for å skape entusiasme rundt reformideen vil være essensiell her. Dersom det
kan males et bilde av et framtidig samfunn med redusert forbruk, og dette samfunnet oppfattes
som et godt sted å være, vil vi ha kommet et langt steg på veien.
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