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Etablering av LO førte til NHO –
og forsiktig start på partssamarbeidet

LO ble etablert i 1899. 
LOs første vedtak var å jobbe for 
arbeid, bolig og utdanning. 
Men de første årene til LO var mest preget av 
arbeidskonflikter. 
Som en reaksjon på LO begynte arbeidsgiverne å 
organisere seg. Norsk arbeidsgiverforening ble 
etablert i 1900. Året etter LO. 



Mellomkrigsårene var preget av konflikter
 1921-1931: De store kampåra

Radikalisering, streiker og lockout

 1921: 150 000 fagorganiserte i 
streik p.g.a. arbeidsgivernes krav 
om kraftig lønnsnedslag. 

 1923: Tusenvis av menn i 
Kristiania gikk spontant fra 
arbeidet da levekostnads-
indeksen ble slått opp i 
verkstedene og viste 5 prosent 
reallønnsnedgang.

 1931: Norges største 
arbeidskonflikt. Lockout rammer 
90 000 i fem måneder. Sult, nød og fattigdom herjet 

samfunnet.

Arbeidsfolk hadde lange arbeidsdager og dårlig 
lønn. De som klaga på dårlige lønns- og 
arbeidsvilkår risikerte å få sparken. 



Hovedavtalen i 1935 –
starten på partssamarbeidet

LO leder 
Olav Hindal 

NHO leder 
Finn Dahl



Fra partssamarbeid til trepartssamarbeid på 1960-tallet: Hvordan 
oppnå full sysselsetting uten prisvekst og tap av konkurranseevne? 

6

Re
al

øn
ns

ni
vå

Ledighet

Prisdannelsen

Lønnsdannelsen

Etterspørsel

Høy prisvekst og 
tapt konkurranseevne



Fra teori til praksis: Institusjoner
 Samordnet lønnsdannelse med store og sterke parter i arbeidslivet med ansvar for konkurranseevnen 

(frontfagsmodell)
 Toårige tariffavtaler med fredsplikt og lokal styringsrett

 Arbeidsretten og Riksmekleren (1915), Rikslønnsnemnda (1952), Kontaktutvalget (1962) 

 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU, 1967): legge materiale til rette for at uenigheter 
om de faktiske forholdene unngås i lønnsoppgjørene

 SSBs forskningsavdeling bygde makroøkonomiske modeller som reflekterte frontfagsmodellen til hjelp for den 
økonomiske politikken

 Oppgjørsrekkefølge:

31. Mars
Frontfaget: Fellesforbundet (LO) og 

Norsk industri (NHO)

31. mars, men etter frontfaget:
Virke og Spekter (unntatt 

helseforetakene)

30. april:
Stat, kommune og helseforetakene
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Virkemiddel for politiske mål
Samfunnsnivå

• Små lønnsforskjeller
• Reformer
• Likestilling
• Inkluderende arbeidsliv
• Yrkesfagsutdanning

Virksomhetsnivå
• Omstilling 
• Nedbemanning
• Kompetanseutvikling
• Rekruttering
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Kilde: OECD. 2012 for Japan og 2010 for Russland. Større tall betyr høyere ulikhet. 

Gini-indeks: Disponibel inntekt etter skatt og overføringer 
i hele befolkningen, 2013-2014
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Norge mest digitalisert og høyest produktivitet
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Kilde: OECD Norge* : eks. oljerente



Effekten av små lønnsforskjeller, samarbeid og tillit på økonomisk 
vekst
I virksomhetene:
 Investerer i digitale løsninger, 

maskiner, teknologi og 
arbeidsbesparende prosesser

 Erstatter ufaglærte med 
faglærte

Næringsstruktur:
 Investeringer og sysselsetting 

allokeres til mest produktive og 
lønnsomme næringer

 Kreativ ødeleggelse 
(Schumpeter, 1942: Creative 
destruction)

Individuell rangering av tillit til andre. 0=ingen tillit, 10=full tillit

Samarbeid og tillit:
 Medarbeiderdrevet innovasjon
 Samarbeid og konfliktløsing i virksomheter
 Samarbeid og konfliktløsing på samfunnsnivå
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Takk for meg!
Roger.bjornstad@lo.no
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