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Forord 

Ved kongelig resolusjon av 2. oktober 2001 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere 
effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål (”Effekt-
utvalget”). I følge mandatet skal utvalget legge fram en undervegsrapport høsten 
2002, der en fokuserer på effekter av statlig innsats for regional næringsutvikling og 
sysselsetting. Utvalget har, etter samråd med Kommunal- og regionaldepartementet, 
valgt å fokusere på effekter av den differensierte arbeidsgiveravgiften i undervegs-
rapporten. 

Utvalgets sluttrapport vil bli lagt fram ved årsskiftet 2003/2004. 
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1 Innledning og sammendrag 

Effektutvalget ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Utvalget har siden dette jobbet 
med å kartlegge effekter av statlig innsats på ulike områder. I denne rapporten presen-
teres noen av de analysene som har vært gjort, samt utvalgets vurderinger av disse. 
Utvalgets arbeid avsluttes 31. desember 2003, med en avslutningsrapport, der effekter 
av ulike typer statlig innsats sees i sammenheng og sammenliknes.  

1.1 Nærmere om Effektutvalget 

I St. meld. nr. 34 (2000-2001) og nr. 30 (2000-2001) peker Regjeringen på behovet 
for å øke kunnskapen om virkninger og betydninger av ulike typer statlig innsats for 
regional utvikling og distriktspolitiske mål. Regjeringen nedsatte høsten 2001 et 
offentlig utvalg som, gjennom sammenfatning av eksisterende kunnskap og egne 
utredninger, skal bidra til å legge grunnlaget for en mer effektiv distrikts- og 
regionalpolitikk (KRD 2001). 

Utgangspunktet for å nedsette et slikt utvalg er erkjennelsen av at regional- og 
distriktspolitikken i sin natur er et tverrsektorielt politikkområde. De særskilte 
distriktspolitiske virkemidlene (den ’smale’ distriktspolitikken) er hyppig evaluert 
enkeltvis, med sikte på å kartlegge de distriktspolitiske og regionale effektene av dem. 
Det er i liten grad gjennomført systematiske og samlede faglige vurderinger av hele 
politikkområder, og sammenlikninger mellom dem (den ’brede’ regionalpolitikken), i 
et regionalt og distriktspolitisk lys. Dette gjelder både innsats av betydning for nær-
ingsutvikling og sysselsetting, og innsats for å sikre tilgang på velferds- og samfunns-
tjenester. Det er store regionale forskjeller i Norge. For å kunne utforme en treffsikker 
distrikts- og regionalpolitikk i framtiden, framstår det som meget viktig å framskaffe 
en så presis kunnskap om effekter av statlig innsats i ulike regiontyper som mulig. 

1.1.1 Utvalgets mandat 

Utvalgets mandat er gitt i Kgl Res (KRD 2001) og lyder som følger: 

1. Utvalget skal søke å klargjøre virkningene av statlig innsats og reguleringer som 
har stor betydning for regional utvikling og de distriktspolitiske målene om å 
opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og ivareta likeverdige levekår, 
jf også konkretisering av målene i St. meld. nr. 34 (2000-2001) Om distrikts- og 
regionalpolitikken. Vurderingen av virkninger må skje i forhold til ulike typer 
regioner som fanger opp de store forskjellene i landet mht. nærings- og 
befolkningsutvikling og levekår, herunder også samiske problemstillinger. 
Utredningsarbeidet skal omfatte både distriktspolitisk begrunnede ordninger og 
annen innsats av betydning for regional utvikling og distriktspolitiske mål.  

2. Resultatet av utredningsarbeidet skal være bedret kunnskapsstatus om årsaks-
sammenhenger og sammenligninger mellom ulike typer statlig innsats i forhold til 
regional utvikling og distriktspolitiske mål. Utvalget skal konsentrere arbeidet om 
tema av stor betydning, og gi håndfast og så langt mulig kvantifiserbar kunnskap 
som kan gi grunnlag for politiske prioriteringer. Det er en særlig utfordring for 
utvalget å avklare faglig holdbare metoder og indikatorer som kan gi grunnlag for 
sammenligninger mellom ulike typer statlig innsats i ulike typer regioner. 
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Utvalget skal samtidig klargjøre faglige og metodiske begrensinger i effekt-
vurderinger og sammenligninger av virkemidler. 

3. Utvalget skal vurdere innsats og reguleringer som påvirker henholdsvis vekst, 
næringsutvikling og sysselsetting, og tilgang på velferds- og samfunnstjenester. 
Dette er to ulike formål, der virkemidler bør vurderes og sammenlignes hver for 
seg. Utvalget skal legge vekt på å klargjøre betydningen av statlig innsats for 
regional vekst og balansert regional utvikling innenfor disse temaene.  
 
Når det gjelder innsats som påvirker vekst, næringsutvikling og sysselsetting skal 
utvalget legge vekt på effekten av innsatsen for verdiskaping, lønnsomhet og 
konkurranseevne i bedrifter og næringer, og for sysselsetting og arbeidsmarked i 
ulike typer regioner. Når det gjelder innsats som påvirker velferds- og 
samfunnstjenester skal utvalget legge vekt på betydningen av innsatsen for 
tilgang, kostnader og kvalitet på tjenester i ulike regioner. Utvalget bør så langt 
det lar seg gjøre vurdere virkninger og resultater i forhold til kjønn og livsfaser. 

4. Utvalget må konkretisere opplegget og avgrensinger for utredningsarbeidet med 
utgangspunkt i punkt 1 og 2. Utvalget skal både sammenfatte eksisterende 
kunnskap og gjennomføre egne utredninger, samt dra nytte av internasjonale 
erfaringer og annet pågående arbeid. Utvalget skal videre basere arbeidet på 
eksisterende kunnskap om drivkrefter bak endringer i bosettingsmønsteret, og om 
hva som påvirker flytting og bosetting. 

5. Utvalget skal avslutte arbeidet innen 31.12.2003. I en første fase skal utvalget 
legge vekt på innsats som påvirker vekst, næringsutvikling og sysselsetting, og 
legge fram en arbeidsrapport om dette innen oktober 2002.  

Utvalgets faglige mandat er med andre ord å klargjøre virkningene av statlig innsats 
og reguleringer som har stor betydning for regional utvikling og de distriktspolitiske 
målene. Dette skal gjøres ved å sammenlikne effekter av sektorpolitikk på tvers av 
politikkområder og ved å se på sumvirkninger av sektorpolitikken for ulike politikk-
områder og regiontyper. Utvalget skal både se på effekter for næringsutvikling og for 
velferds- og samfunnstjenester. 

Det framgår av mandatets punkt 5 at utvalget skal legge fram en rapport om statlig 
innsats som påvirker vekst, næringsutvikling og sysselsetting høsten 2002. Denne 
rapporten gjør det, med hovedvekt på effektene av den differensierte arbeidsgiver-
avgiften. 

1.1.2 Utvalgets sammensetning 

KRD la vekt på at utvalget skulle sammensettes av fagfolk, at det skulle være bredt 
faglig sammensatt, samt at medlemmene skulle ha god og relevant faglig og metodisk 
kompetanse. Følgende personer ble oppnevnt: 

• Direktør Hallgeir Aalbu, Nordregio, Stockholm (leder) 
• Forsker Elisabeth Angell, NIBR, Alta 
• Forskningsdirektør Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå, Oslo 
• Førsteamanuensis Tone Haraldsen, Universitetet i Oslo, Oslo 
• Professor Arild Hervik, Møreforskning og Høgskolen i Molde, Molde 
• Forsker Grete Rusten, SNF, Bergen 
• Professor Tor Selstad, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer 
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Førsteamanuensis Tone Haraldsen trakk seg fra utvalgsarbeidet sommeren 2002. Hun 
ble erstattet med 

• Forsker Heidi Wiig Aslesen, STEP-gruppen, Oslo 
Utvalgets sekretariat har kontorplass i KRD. Sekretær for utvalget er 

• Prosjektleder Steinar Johansen, KRD, Oslo 
Det er oppnevnt en referansegruppe for utvalget. Her deltar representanter for berørte 
departement og administrasjonen i Sametinget. Referansegruppa innkalles etter 
behov, og den brukes som ressursgruppe og høringsinstans for utvalget. 

1.1.3 Utvalgets arbeidsform og arbeid hittil 

Effektutvalget har gjennomført ett møte i 2001 (oppstartsmøte) og sju møter i 2002. 
Det har vært gjennomført ett møte med referansegruppa for utvalget. I tillegg har 
utvalget hatt flere fagseminarer. Her har temaer som regionale inndelinger, regional 
befolkningsutvikling, regional næringsutvikling, regionale utviklingsteorier, regionale 
konsekvensanalyser, regionale effekter av transport, regionale konsekvenser av 
makroøkonomiske utviklingstrekk osv blitt diskutert. Innlederne på seminarene har 
vært dels utvalgsmedlemmene selv, dels eksterne forskere og andre eksperter. 

Utvalget brukte de første møtene til å konkretisere mandatet og til å lage seg et ar-
beids- og utredningsprogram. Det tematiske innholdet i utvalgets videre arbeid fram-
går av kapittel 6. Det var tidlig klart at tidsmessige hensyn innebar at utvalget ikke 
kunne rekke å gjennomføre en fullstendig analyse av politikkens regionale og dist-
riktspolitiske effekter for næringsliv og sysselsetting innen fristen for undervegsrap-
porten. Etter avtale med KRD har utvalget derfor valgt å konsentrere seg om effekter 
av den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften i undervegsrapporten. Dette ble 
vurdert å være spesielt aktuelt i skrivende stund av følgende grunner: 

1. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er det viktigste distriktspolitiske 
virkemiddelet (innenfor den smale distriktspolitikken). 

2. Hvorvidt Norge kan fortsette med differensiert arbeidsgiveravgift i framtiden er 
usikkert, gitt at differensieringen vurderes som driftsstøtte i henhold til EUs regel-
verk. 

I tillegg regnet utvalget med at gjennomgangen av ett virkemiddels regionale og dist-
riktspolitiske effekter vil gi nyttig innsikt som det kan bruke i sitt videre arbeid. Fokus 
på ett virkemiddel det første året betyr at det gjenstår betydelig arbeid før utvalget kan 
avgi sin endelige innstilling. Utvalget har jobbet parallelt med prosjekter knyttet til 
fase 2 av arbeidet, dvs det som skal gjennomføres i 2003. 

Kostnadene ved utvalgets arbeid dekkes av KRD. Utvalget har laget et budsjett over 
kostnadene for 2002 og 2003. Budsjettet dekker drift av utvalget (kostnader ved 
utvalgsmøter, fagsamlinger og sekretariat) og innkjøp av eksterne utredninger. Det er 
inngått avtaler, for de fleste av utredningene som skal gjennomføres eksternt. 

Utvalgets sekretariat er plassert i KRD, og KRD holdes løpende orientert om de tema-
tiske valg utvalget gjør og om framdriften i arbeidet. Samtidig kan utvalgets sekreta-
riat utnytte en del infrastruktur som finnes i statsforvaltningen. Blant annet har utval-
get en hjemmeside på Internett, www.effektutvalget.dep.no, der eksterne rapporter og 
notater som er utarbeidet for utvalget legges ut for nedlastning. Etter hvert vil det også 
legges ut informasjon om framdriften i selve utvalgsarbeidet på nettet. 

http://www.effektutvalget.dep.no/
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1.2 Problemstilling 

Samfunnet og økonomien består av private og offentlige aktører. I en blandings-
økonomi som den norske er mange samfunnsoppgaver løst av private, gjennom 
markedet, mens andre oppgaver er løst gjennom offentlige reguleringer og offentlig 
aktivitet. Hva det offentliges oppgaver er, men kanskje spesielt hva de burde være, er 
et politisk spørsmål som det vil føre for langt å diskutere her. I stedet nøyer vi oss 
med å konstatere at det offentlige, gjennom staten (og for så vidt andre forvaltnings-
nivåer), er en betydelig aktør i norsk økonomi. Staten har en rekke målsettinger 
knyttet til det den gjør, den har mange virkemidler, og dette har konsekvenser for 
samfunnsutviklingen.  

En av statens sentrale oppgaver er å re-allokere ressurser i samfunnet. Man er generelt 
sett ikke helt fornøyd med det samfunn man ville fått uten en stat som tok seg av 
svakhetene ved det en kan kalle ’markedet’. En helt uregulert situasjon genererer en 
viss type samfunn. Det ønsker vi, av ulike grunner, ikke. Da kommer staten inn og 
justerer utviklingen i ønsket retning ved å bruke ett eller flere virkemiddel. Denne 
formen for justering kan kalles statlig politikk. Formålet er altså å påvirke samfunns-
utviklingen. Dersom vi antar at staten lykkes med det, har statlig politikk konsekven-
ser. Siden alt næringsliv og befolkning er lokalisert til regioner, vil også statens 
aktivitet ha regionale konsekvenser. Effektutvalgets oppgave er å svare på hvilke. 

Vi har fastslått at all statlig politikk har regionale konsekvenser og kan dermed i en 
viss forstand oppfattes som regionalpolitikk. Vi skiller gjerne mellom distriktspolitikk 
og regionalpolitikk, Begrepet regionalpolitikk brukes helst om en helhetlig tilnær-
ming, der byer og distrikter blir sett under ett. Distriktspolitikken er altså en del av en 
slik «helhetlig regionalpolitikk», et begrep som kom i bruk med St.meld. nr. 33 
(1992-93). 

Begrepene «smal» og «brei» distriktspolitikk er nyttige for vår analyse. Den smale 
distriktspolitikken betegner politikk som har som intensjon å styrke distriktsdelen av 
bosettingsmønsteret, det vil altså først og fremst si bruk av bedriftsrettede virkemidler 
for å styrke sysselsettingen i distriktene. En brei distriktspolitikk inkluderer også alle 
andre politikkområder som, intendert eller ikke-intendert, bidrar til å nå eller motvirke 
de distriktspolitiske målene. 

Begrepene smal og brei kan naturligvis også brukes om den helhetlige regionalpoli-
tikken. Den smale regionalpolitikken handler altså da om intenderte virkemidler for å 
nå bestemte regionalpolitiske mål, mens den breie politikken også tar med all annen 
politikk med regionale virkninger. Et slikt begrep blir lett altomfattende. Et mer hen-
siktsmessig begrep vil derfor være at brei regionalpolitikk omfatter den lille regional-
politikken og sektorpolitikk som i vesentlig grad bidrar til å nå regionalpolitiske mål. 

Nå er for så vidt våre regionalpolitiske mål tydelige for distriktspolitikken («bevare 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret»), og mindre tydelige for en helhetlig 
regionalpolitikk. Det er dermed ikke lett å vurder hva slag regionale utfall de ulike 
sektorpolitikkene skal bidra til. Det kan i det hele tatt reises spørsmål om vi har en 
helhetlig og brei regionalpolitikk all den tid de regionalpolitiske målene er så uklare 
som de er. 

Kriterier for å skille mellom smal og brei regionalpolitikk mer konkret er diskutert 
nærmere av Mønnesland mfl (1999) og i Kommunal- og regionaldepartementets 
budsjett for budsjettåret 2001. Vi vil ikke gå nærmere inn på dem her. Det sentrale for 
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Effektutvalget er at omfanget av den breie politikken er betydelig større enn av den 
smale, og at selve omfanget av den breie politikken gjør at den har større konsekven-
ser for utviklingen i distriktene enn den smale distriktspolitikken, selv om distrikts-
politikken er målretta direkte mot distriktsproblemene. Nettopp dette er bakgrunnen 
for at Effektutvalget har blitt oppnevnt. 

Siden begynnelsen av 1980-tallet har det i de fleste vestlige land vært økte krav fra 
politiske myndigheter om effektivisering av offentlig sektor. For mange land har dette 
hatt sammenheng med en vanskelig økonomisk situasjon for staten, noe som har ført 
til et sterkt press for å redusere offentlige utgifter. Offentlig sektor har blitt stilt 
ovenfor økte krav om både bedre kostnadseffektivitet (best mulig tjenester på billigst 
mulig måte) og bedre resultateffektivitet (riktige resultater i forhold til fastsatte 
målsetninger). Et annet forhold knyttet til økt press for å oppnå bedre effektivitet i 
offentlig sektor, er etableringer av private firmaer og markedsløsninger innenfor 
områder som tradisjonelt har vært det offentliges ansvar. Slike supplerende eller 
alternative løsninger har vært forsøkt innenfor blant annet helse-, utdannings- og 
sosialsektoren. Dette er et eksempel på hvordan politikkens rolle endrer seg over tid. 

Den geografiske dimensjonen i politikken er viktig fordi folk er bosatt, næringslivet 
lokalisert og utvikling skjer i geografien. De seinere år har kanskje fokus på regionale 
utviklingstrekk, problemer og konsekvenser av politikk vært mindre enn tidligere. 
Diskusjonen har i større grad vært retta inn mot makroøkonomi, handlingsregelen, tap 
av konkurranseevne, markedsretting, internasjonalisering og effektivisering. En viktig 
oppgave for Effektutvalget er derfor å bidra til det faglige grunnlaget for å kunne 
trekke inn regionale og distriktspolitiske effekter av politikken som en del av den 
politiske debatten. 

Det framgår av Effektutvalgets mandat at utvalgets oppgave er omfattende. Utvalget 
skal dekke over alle (de fleste) politikkområder og analysere de regionale og distrikts-
politiske effekter av dem. Effektene skal sammenliknes og summeres på tvers av poli-
tikkområder, og en skal se på effektene både for næringsutvikling og sysselsetting og 
for velferds- og samfunnstjenester. Avsnitt 1.1.3 forklarer hvorfor vi har valgt å foku-
sere på effekter av differensiert arbeidsgiveravgift i undervegsrapporten. I kapittel 3 
og 4 diskuteres derfor den differensierte arbeidsgiveravgiften og regionale og 
distriktspolitiske effekter av tiltaket. Utvalgets videre arbeid er beskrevet i kapittel 6. 

1.3 Sammendrag 

I denne rapporten drøfter Effektutvalget effekter av den differensierte arbeidsgiver-
avgiften for regional utvikling og distriktspolitiske mål, samt mulige effekter av at 
den differensierte arbeidsgiveravgiften blir fjernet. 

Kapittel 2 tar for seg noen regionale utviklingstrekk. Vi har valgt å fokusere på 
befolknings- og sysselsettingsutviklingen (næringsutviklingen) de siste 15-30 årene på 
regionalt nivå, og ser på utviklingen i et sentrum-periferiperspektiv. 

Det har vært en sentraliserende befolkningsutvikling i Norge de siste 30 årene. Denne 
utviklingen var noe dempet på 1970-tallet, noe som ofte forklares med den sterke 
ekspansjonen i offentlig virksomhet over hele landet i denne perioden. Fra omtrent 
1980 av har antall innbyggere i distriktene gått ned. Samtidig har befolkningen i 
Norge vokst gjennom hele perioden. Dette skyldes naturlig befolkningstilvekst og 
innvandring. Det meste av veksten har kommet i storbyregioner. Et interessant poeng 
er at fødselsratene, som tidligere var lavere i sentrum enn i periferien, har jevnet seg 
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ut. Aldersstrukturen er nå slik at distriktskommunenes andel av befolkningen vil gå 
ned selv uten et sentraliserende flyttemønster.  

Næringsstrukturen i sentrum domineres av privat tjenesteproduksjon, både forret-
nings- og personrettet. I mer perifert beliggende kommuner står vareproduksjon og 
offentlig sektor sterkere. Sysselsettingen i Norge har vokst med omtrent 11 prosent 
siden 1986. I de mest perifere delene av landet ligger sysselsettingen i dag omtrent på 
nivå med 1986, mens den i storbyregioner er betydelig høgere enn den gang.  

Sysselsettingsutviklingen siden 19861 har vært preget av konjunktursvingninger. 
Generelt er det slik at både oppgangs- og nedgangstider gjør større utslag i sentrale 
strøk enn i distriktene, der næringslivet virker mindre følsomt for konjunkturer. På 
kort sikt vil derfor en mulig nedgangskonjunktur etter all sannsynlighet gjøre større 
utslag i sentrum enn i periferien. På lenger sikt kan man forvente fortsatt vekst 
innenfor privat tjenesteproduksjon, som nok (av markedsmessige grunner) vil vokse 
mer i sentrum enn i periferien. Dette, sammen med høg lønnsevne i tjenesteytende 
virksomhet, vil lett kunne føre til økt sentralisering av sysselsettingsmulighetene. 

Disse utviklingstrekkene, både når det gjelder befolkning og næringsliv, tyder på at vi 
må forvente sentralisering også i tida framover. Ett virkemiddel innrettet mot å mot-
virke sentralisering av arbeidsplasser, er den differensierte arbeidsgiveravgiften. I 
kapittel 3 har vi diskutert bakgrunnen for at dette virkemiddelet ble innført på midten 
av 1970-tallet. Tanken var at økt etterspørsel etter arbeidskraft i distriktene ville føre 
til at færre valgte å flytte til sentrale strøk. Kostnadene ved å bruke arbeidskraft bosatt 
i distriktene ble derfor gjort lavere for arbeidsgiver enn kostnadene ved å bruke 
arbeidskraft bosatt i sentrale strøk. I tillegg ønsket man at etterspørselen etter arbeids-
kraft i arbeidsintensiv tjenesteproduksjon skulle øke.  

Virkemiddelet har flere egenskaper som ble vurdert som gunstige. For det første er det 
rettet direkte inn mot det en ønsket å oppnå, nemlig redusert pris på og økt etterspør-
sel etter arbeidskraft. For det andre er det svært lett å administrere, idet arbeidsgiver-
avgiftssatsen avhenger av arbeidstakers registrerte bosted etter folkeregisteret. I til-
legg, vil kanskje noen hevde, er det viktig at redusert arbeidsgiveravgift ikke fører til 
økte utgifter over statsbudsjettet (at det fører til reduserte inntekter er en annen sak). 
For det tredje er virkemiddelet næringsnøytralt. Virkemiddelet favoriserer i utgangs-
punktet ingen næringer, men den relative betydningen av virkemiddelet er større for 
næringer som er arbeidsintensive og har mange lønnsmottakere. For kapitalintensiv 
virksomhet, eller næringer med stor andel selvstendig næringsdrivende, betyr avgifts-
lettelsen mindre.  

Siden innføringen av virkemiddelet på 1970-tallet har Norge vært delt i flere soner for 
differensiert avgift. Sonegrenser og satser har variert noe over tid. I dag har vi 
følgende satser, som betales i forhold til lønnskostnadene for å sysselsette folk bosatt i 
de ulike sonene2: 

• 14,1 prosent (full sats) i sone 1 
• 10,6 prosent i sone 2 
• 6,4 prosent i sone 3 
• 5,1 prosent i sone 4 
• 0 prosent (fritak) i sone 5 (Nord-Troms og Finnmark) 

                                                 
1 Dette er det første året vi har tilnærmet sammenliknbare næringsfordelte sysselsettingstall for 
2 Et kart over dagens soneinndeling er gjengitt i Figur 3.1 
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Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift har en usikker framtid. Norges syn har 
vært at dette er en del av det generelle skatte- og avgiftssystemet og dermed ikke en 
del av EØS-avtalen. EFTA-domstolen bestemte imidlertid i 1999 at tiltaket må klassi-
fiseres som statsstøtte i henhold til EØS-avtalen. Norge måtte derfor endre ordningen, 
med virkning fra 1. januar 2000, noe som blant annet innebar å gå bort fra prinsippet 
om næringsnøytralitet3. Samtidig ble det innført et bunnfradrag på 100’ Euro over tre 
år for de næringene som må betale full sats. Fram til 31. desember 2003 er den diffe-
rensierte arbeidsgiveravgiften godkjent som indirekte transportstøtte og dermed fore-
nelig med EØS-avtalen. Argumentet er nå at den differensierte satsen skal kompen-
sere bedriftene i periferien for de merkostnader, og dermed høgere transportkostnader, 
de har på grunn av perifer lokalisering. Vi vet foreløpig ikke hva som vil skje med 
ordningen fra 2004, men det er ikke usannsynlig at det norske regelverket må endres 
ytterligere. 

I kapittel 4 har vi sett på provenyeffekten av differensiert arbeidsgiveravgift, og 
gruppert denne effekten på ulike måter (etter sone, næring, bedriftsstørrelse osv). 
Provenyeffekten er beregnet som det tap staten har ved at man i en del av landet 
betaler mindre enn full sats. Provenytapet er beregnet som om økt avgift ikke fører til 
endret tilpasning for bedriftene. 

Totalt var provenytapet på omtrent 6,8 mrd kr i år 20004. Det største provenytapet 
kommer i kommunal og fylkeskommunal virksomhet (omtrent 1/3 av totalen). Prove-
nytapet er stort også for privat tjenesteyting. Den største forskjellen mellom sonene 
finner vi innafor industri og offentlig virksomhet. Provenytapet i sone 2 er spesielt 
stort i industrinæringene, mens det for offentlig virksomhet er størst i sone 5. For 
offentlig virksomhet er situasjonen omvendt. Dette tyder på at virkemiddelet har 
virket etter hensikten, siden det har størst effekt for tjenesteytende virksomhet 
(spesielt kommunal og fylkeskommunal) i de mest perifere delene av landet. Lavere 
lønnsutgifter i kommunal og fylkeskommunal sektor har sannsynligvis bidratt til 
større handlefrihet for og flere ansatte i disse virksomhetene i distriktene. 

Spørsmålet er hva som kan skje dersom Norge må gå bort fra ordningen med differen-
siert arbeidsgiveravgift, ut over det rent provenymessige. Sysselsettingseffektene av-
henger av i hvilken grad kostnader kan overveltes i lønn og i produktmarkedet. På 
kort sikt hevdes det at overveltningen er liten. I så fall vil økt arbeidsgiveravgift 
kunne få betydelige negative sysselsettingskonsekvenser. Dersom graden av overvelt-
ning er stor, og nær 100 prosent som noen hevder den er på lang sikt, vil effektene for 
sysselsettingen bli små. I så fall vil effektene av økt arbeidsgiveravgift først og fremst 
være lavere inntekt (og lavere privat konsum) for dem som er sysselsatt i distriktene, 
og økt inntekt for staten.  

I kapittel 5 har utvalget sett nærmere på hva som kan komme til å skje dersom ordnin-
gen med differensiert arbeidsgiveravgift bortfaller. På kort sikt vil økt arbeidsgiverav-
gift føre til økte lønnskostnader og dermed økte kostnader for bedrifter som i dag 
nyter godt av et lavt avgiftsnivå. Dersom alle private bedrifter har tilpasset seg mar-
ginalt, og det er fri konkurranse i produkt- og arbeidsmarkedet og dermed små mulig-
heter for kostnadsoverveltning, viser regneeksemplene i avsnitt 5.1.1 at den totale 
sysselsettingen kan gå ned med mellom 4% (sone 2) og 11% (sone 5) i bedrifter som 

                                                 
3 I avsnitt 3.4 er dette omtalt nærmere 
4 Dette er det året datamaterialet er fra. I år er provenytapet beregnet til ca 8,4 mrd kr. Det betales full 
avgift for ansatte i staten uavhengig av deres bosted 
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rammes av økt avgift. Antallet private lønnsmottakere kan synke med fra 6,5% i sone 
2 til 23% i sone 5. I sum kan sysselsettingsreduksjonen bli på nesten 30.000, noe som 
tilsvarer 1,4% av landets totale sysselsetting. Her har vi ikke tatt hensyn til at økt av-
gift kan føre til at noen bedrifter går konkurs, eller til at den reduserte sysselsettingen 
henger sammen med et generelt lavere aktivitets- og inntektsnivå og dermed vil ha 
ytterligere ringvirkninger i hele landet. Dette gjør effektene noe større. Det vil selv-
sagt være store variasjoner lokalt, alt etter næringsstruktur og enkeltbedrifters tilpas-
ningsmuligheter.  

Utvalget har også gjennomført noen modellbaserte5 simuleringer av økt arbeidsgiver-
avgift i makro. Disse viser langt mindre dramatiske effekter for sysselsettingen. Be-
rekningene er gjennomført under antakelsen at økt avgift på lang sikt veltes over i re-
dusert lønn. På kort sikt er overveltningsgraden mindre. Ut over dette tar modell-
apparatet vare på en del sentrale sammenhenger og estimerte atferdsmønstre i økono-
mien. Det betyr at simuleringene gir uttrykk for hva som vil skje dersom avgiften 
økes på kort sikt og på lenger sikt for en del sentrale makroøkonomiske størrelser, 
inkludert sysselsettingsutvikling. Sysselsettingsutviklingen på nasjonalt nivå er brutt 
ned på regioner. 

Generelt er de makroøkonomiske effektene av økt arbeidsgiveravgift små på lang sikt. 
Økningen i arbeidsgiveravgift skjer momentant det første året. Det fører til økte 
lønnskostnader pr time på kort sikt. Dette overveltes delvis i priser på konsumvarer og 
andre produkter (inkl eksportvarer), tapt prismessig konkurranseevne, lavere eksport 
og økte importandeler. Virkningene på BNP er moderate, og det skjer ingen store 
endringer i samlet ledighet. Tiltaket er kontraktivt ved at det øker overskottet på den 
offentlige budsjettbalansen på permanent basis. Kommunesektoren vil, isolert sett, få 
svekket sin balanse med omtrent 2,4 mrd kr det første året. Vi har forutsatt at tapet 
kompenseres med økte overføringer fra staten i hovedalternativet. Budsjettbalansen 
for staten styrkes ikke like mye som selve arbeidsgiveravgiftprovenyet. Det har 
sammenheng med at andre skatteinntekter synker første året, siden utbetalt lønn og 
antall utførte timeverk synker noe på kort sikt.  

Utbetalt lønn i makro går noe ned, vel ett prosentpoeng, på 10 års sikt. De fleste sek-
torer i økonomien nyter godt av denne nedgangen, og for noen sektorers vedkom-
mende vil også de totale lønnskostnadene derfor synke på lang sikt. Dette innebærer at 
sektorer som merker lite direkte til avgiftsøkningen vil kunne øke sysselsettingen noe. 
Flere industrisektorer får styrket sin konkurranseevne internasjonalt på grunn av dette 
fenomenet, samtidig som de i liten grad merker den svekkede nasjonale etterspørselen 
fordi de i hovedsak konkurrerer internasjonalt. Privat tjenesteytende produksjon står 
på en måte i motsatt situasjon. Her reduseres sysselsettingen noe på lang sikt, siden 
bedriftene i hovedsak leverer til hjemmemarkedet og dermed rammes av den 
generelle reduksjonen i aktivitetsnivået i den nasjonale økonomien (den kontraktive 
effekten av avgiftsøkningen). 

Forutsetningen om at kommunal virksomhet kompenseres for avgiftsøkningen gjen-
nom økte statlige overføringer er helt avgjørende for effektene av tiltaket. Dersom 
man antar at sektoren ikke kompenseres, vil sysselsettingseffektene av økt avgift bli 
betydelig høgere. Dette gjelder spesielt siden kommunal lønn fastlegges gjennom 
                                                 
5 Ved hjelp av Statistisk sentralbyrås makroøkonomiske modell MODAG. De nasjonale simuleringene 
er brutt ned på fylker, dels med utgangspunkt i modellen REGARD (faste fylkesandeler for hver 
næring), dels ved hjelp av data fra arbeidstakerregisteret (der effekten av økt avgift er fordelt på de 
kommunene som rammes).  
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sentrale forhandlinger og avgiftsøkningen i liten grad kan overveltes i redusert lønn 
for de kommunalt ansatte gjennom lokale justeringsforhandlinger.  

De regionale sysselsettingseffektene påvirkes av den regionale næringsstrukturen og 
av de næringsmessige effektene av tiltaket. I tillegg er det selvsagt viktig i hvilken 
grad bedriftene i en gitt region rammes direkte. Sysselsettingsvirkningene vil derfor 
variere mellom regioner, og de vil generelt bli sterkere jo lenger nord man kommer i 
landet og sterkest i Troms og Finnmark. Her vil vi kunne se en reduksjon i antall 
lønnstakere med 3-4 prosent6 dersom det skjer en overveltning av avgiftsøkningen i 
form av redusert lønn til de ansatte og kommunesektoren kompenseres for økt avgift. 
Reduksjonen blir nesten dobbelt så sterk i disse fylkene dersom kommunesektoren 
ikke kompenseres. Dette er et helt avgjørende poeng dersom staten ønsker å minimere 
de negative sysselsettingseffektene av økt arbeidsgiveravgift. 

Utvalget har også sett på effektene av noen alternative måter å bruke statens proveny-
gevinst av økt avgift på (se avsnitt 5.3). Vi har tatt utgangspunkt i to alternativer, ett 
der lønnstakerne gis en kompensasjon i form av lavere personskatt, og ett der statens 
provenygevinst brukes til økte offentlige infrastrukturinvesteringer. I begge tilfeller er 
tiltakene utformet slik at provenygevinsten for staten blir omtrent null på lang sikt. De 
makroøkonomiske effektene er, i begge tilfeller, beskjedne. Det betyr at det er mulig 
for staten å kompensere for de kontraktive effektene av å øke arbeidsgiveravgiften. 
Begge disse tiltakene kan i prinsippet gis en regional profil som tilsvarer den regio-
nale profilen på det provenytapet de som betaler arbeidsgiveravgift vil få. De nærings-
vise effektene på nasjonalt nivå er noe forskjellige i de tre7 alternativene.  

Av hensyn til sysselsettingsvirkningene foreslår utvalget at den redusert arbeidsgiver-
avgift beholdes som virkemiddel i størst mulig utstrekning. De internasjonale konkur-
ransereglene tillater at det gis et fradrag i avgiftene uten at dette reknes som konkur-
ransevridende, såframt man holder seg innenfor grensen for ’bagatellmessig støtte’, 
dvs 100.000 Euro over tre år. Dette tilsvarer om lag 250.000 NOK i året pr bedrift. 
Virksomheter som får en lavere avgiftssum enn dette kan helt slippe arbeidsgiverav-
gift, mens større virksomheter kan gis et bunnfradrag på dette beløpet. Videre er det 
nødvendig å kompensere for avgiftsøkningen i kommunal sektor, noe som for eksem-
pel kan gjøres innenfor rammen av det kommunale inntektssystemet.  

Tabell 1.1 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, mrd. kr år 2000. 

Beregnet provenytap for bedrifter og kommuner i sonene 6,786
Beregnet avgift for næringer som har betalt fullt etter 2000-dommen -0,180
Kompensasjon av økte kommunale og fylkeskommunale utgifter -2,325
Bedrifter som faller under regler for bagatellmessig støtte -1,650
Bunnfradrag for større bedrifter i tråd med bagatellmessig støtte -0,790
Gjenstående provenytap 1,841
Kilde: Beregnet med basis i avsnitt 5.4 

Tabell 1.1 forutsetter at bedrifter og kommuner kompenseres fullt ut så langt det går, i 
tråd med gjeldende, internasjonalt regelverk. Det gjenstår da drøyt 1,8 mrd kr i statlig 
provenygevinst. Denne gevinsten kan staten velge å bruke på forskjellige måter. Ef-
fektutvalget har pekt på muligheten for å bruke en del av pengene til å gjeninnføre 
                                                 
6 Beregningene overdriver effektene i sonene for redusert arbeidsgiveravgift noe. Dette skyldes at en 
avgiftsøkning fører til redusert lønn og redusert kjøpekraft. En del av denne etterspørselsreduksjonen 
vil rette seg inn mot bedrifter som betaler full avgift i dag, dvs i sone 1 (sentrale strøk). 
7 Inkludert at arbeidsgiveravgiftens differensiering beholdes som i dag 
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transportstøtten (for konkurranseutsatt virksomhet og varehandel), noe som er lovlig 
etter EUs regler. Et annet alternativ er å avsette midlene pengene til et innovasjons-
fond. Her er det mulig å arbeide etter strukturfondsmodellen fra EU, hvilket vil inne-
bære en stimulans til systematisk arbeid for regional utvikling. Dette vil være i tråd 
med EUs regelverk. 

Kapittel 6 presenterer utvalgets videre arbeid og gir en foreløpig skisse av innholdet i 
utvalgets sluttrapport. Vi har trukket fram følgende hovedtemaer for det videre arbei-
det: 

• Effekter av makroøkonomisk politikk, strategier og utviklingstrekk 
• Effekter av sektorpolitikk 
• Effekter i avgrensede områder (regioner) av samlet statlig innsats 

I tillegg vil utvalget gjennomgå aktuelle teorier og se på effekter av ulike trender og 
rammebetingelser (ut over statlig politikk) for regional utvikling. 

Utvalgets viktigste oppgave blir å trekke sammen disse punktene i sluttrapporten, 
inklusive analysen av effekter av arbeidsgiveravgiften. Siktemålet er å kunne si noe 
om hvilke effekter samlet statlig innsats har for regional utvikling og distriktspolitiske 
mål, samt å sammenlikne effektene av ulike typer statlig innsats med sikte på å si noe 
om hvilke tiltak som er mest effektive og hvilke som er mindre effektive i et regionalt 
og distriktspolitisk perspektiv. 
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2 Regionale utviklingstrekk 

Før vi går nærmere inn på arbeidsgiveravgiften og effekter av en differensiert arbeids-
giveravgift, er det på sin plass med en nærmere gjennomgang av noen regionale utvik-
lingstrekk. Vi begynner med å konstatere at regionale forskjeller eksisterer, selv om 
Norge på mange måter er et samfunn tuftet på likhetsidealet. Internasjonale oversik-
ter, blant annet fra OECD, viser at Norge er det landet med lavest andel innbyggere i 
urbane bosettinger. Samtidig har vi høgest andel innbyggere bosatt i de aller mest 
grisgrendte områdene. Dermed er også bosettingsmønsteret mer spredt enn det vi 
ellers finner i Norden (Fjell et al., 2000).  

De regionale forskjellene i Norge er funksjoner av en rekke faktorer, blant hvilke 
statlig innsats er en. Blant de viktigste forklaringsvariablene er forskjellene i 
utgangspunkt, gitt gjennom historiske utviklingstrekk og de til enhver tid gjeldende 
strukturer. Derfor ønsker vi kort å se nærmere på noen regionale strukturer, men også 
på utviklingstrekk og –tendenser. Siden målsettingene for norsk distrikts- og 
regionalpolitikk er knyttet til befolknings- og næringsutvikling, er regionale 
forskjeller i disse variablene av stor betydning.  

2.1 Regionale inndelinger 

Utvalgets oppgave er å se på regionale og distriktspolitiske effekter av statlig innsats. 
Vi er altså interessert i romlige perspektiver, men med vekt på distriktene. Når data 
skal presenteres i tabeller og figurer, er det mange måter å dele inn landet på. Mye 
informasjon forefinnes på kommunenivå, og noen ganger på fylkesnivå. Normalt er 
det laveste regionale nivået kommunene. Derfor tar vi utgangspunkt i kommunene når 
vi presenterer data. Spørsmålet er hvordan data kan aggregeres mest mulig 
hensiktsmessig ut fra det behov vi har. 

Tabell 2.1 (se også kart i vedlegg 3) tar utgangspunkt i en inndeling av landet etter 
regiontype, senterstørrelse, reisetid til senter og antall yrkesaktive i arbeidsmarkeds-
regionen. Kommunene er gruppert til sammenhengende arbeidsmarkedsregioner, 
basert på faktisk pendling og reisetid. Arbeidsmarkedsregionene er deretter delt i seks 
grupper etter antall yrkesaktive i hver region. Hver kommune tilordnes ett og bare ett 
senter, og avstanden måles mellom hver kommune og dette senteret, som er det stør-
ste senteret innenfor avstanden som er angitt i tabellen. Med senter menes her senter 
som har funksjoner av høgere orden. De er delt i fire nivåer, hvor det høgeste har 
funksjoner som landsdelssenter (mer enn 50.000 innbyggere) og det laveste nivået har 
mellom 2.000 og 5.000 innbyggere. 

Inndelingen gir oss et hierarki av regioner, fra den mest sentrale til den minst sentrale. 
Sentraliteten angis ved størrelsen av senteret og arbeidsmarkedet, slik at de kommune-
grupper som har flest innbyggere i senteret og flest yrkesaktive i arbeidsmarkeds-
regionen er mer sentrale enn kommunegrupper med få innbyggere i senteret og få 
yrkesaktive i arbeidsmarkedsregionen. Det er også slik at avstanden som tillates fra en 
gitt kommune til det største senteret øker med sentraliteten, noe som er et uttrykk for 
at pendlervilligheten normalt øker med senterets størrelse. 

Denne måten å gruppere kommunene på gir oss et lappeteppe av kommunegrupper, 
og vi vil ha flere sentralitetsnivåer i de ulike delene av landet. Den geografiske 
dimensjonen er ikke inkludert i denne tabellen. Det betyr at det ikke er tatt omsyn til 



 18

at lokalisering har betydning. Dersom man ønsker mer detaljert oversikt over den 
geografiske dimensjonen, kan derfor sentralitet etter tabellen kombineres med 
opplysninger om landsdel, fylke eller andre geografiske kjennetegn. 

Tabell 2.1 Inndeling av landets kommuner etter kommunegruppe, regiontype, 
senterstørrelse, reisetid og antall yrkesaktive i arbeidsmarkedsregionen (NIBR 11) 

Kommune-
gruppe 
(NIBR 11) 

Regiontype 
(NIBR 5) 

Senterstørrelse, 
 innbyggertall 

Reisetid 
til senter i 
min 

Yrkesaktive i 
arb.mark.reg. 

Utkant 1 Rene landsbygd-
regioner 

< 2000 30 < 2000 

Utkant 2 Rene landsbygd-
regioner 

< 2000 30 2000-20000 

Mindre sentral 
1 

Små bygdeby-
regioner 

2000-5000 30 < 6000 

Mindre sentral 
2 

Små bygdeby-
regioner 

2000-5000 30 6000-20000 

Litt sentral 1 Bygdebyregioner 5000-15000 45 < 6000 
Litt sentral 2 Bygdebyregioner 5000-15000 45 6000-20000 
Sentral 1 Byregioner 15000-50000 60 < 20000 
Sentral 2 Byregioner 15000-50000 60 20000-60000 
Sentral 3 Byregioner 15-50000 60 60000-200000 
Svært sentral 1 Storbyregioner > 50000 75 60000-200000 
Svært sentral 2 Storbyregioner > 50000 90 > 200000 
Kilde: Foss og Selstad (1997) 

Når vi presenterer tabeller seinere i dette kapittelet, vil vi i hovedsak benytte fem 
regioner (NIBR 5), representert ved den andre kolonnen i tabellen (landsbygd-, små 
bygdeby-, bygdeby-, by- og storbyregioner). Dette gir mer oversiktlig informasjon 
enn 11 regioner, men på bekostning av detaljeringsgrad. Sentrum-periferidimensjonen 
i tabellen kan kombineres med den geografiske dimensjonen, for eksempel ved å vise 
tall for landsdel og NIBR 5 sammen. 

I tillegg til å benytte sentralitet (kombinert med den geografiske dimensjonen), vil vi i 
denne rapporten også benytte noen andre inndelinger. Noen tabeller og figurer vil 
presenteres på fylkesnivå. Vi vil presentere et fåtall kart, der informasjon vises på 
kommunenivå. I tillegg vil vi presentere tall etter arbeidsgiveravgiftsone (fem soner) i 
seinere kapitler, siden den differensierte arbeidsgiveravgiften er temaet for rapporten. 
Andre aktuelle inndelinger, som ikke fokuseres i denne rapporten, er distriktspolitisk 
virkeområde (DU-soner), som det er fem av i Norge, og den såkalte tiltakssonen i 
Nord-Troms og Finnmark. 

2.2 Strukturelle forhold 

Tabell 2.2 viser noen hovedtrekk ved norske regioner etter et sentrum-periferiper-
spektiv. Drøyt 3,5 millioner (79%) av Norges 4,5 millioner innbyggere er bosatt i 
storby- og byregioner. Omtrent 1,7 millioner (81%) av de 2,1 millionene arbeids-
plasser (etter arbeidssted) finner vi også her. Disse regionene dekker 42% av antall 
kommuner og 23% av landets areal. De sentrale delene av landet er større enn 
periferien når det gjelder bosetting og sysselsetting, men betydelig mindre når det 
gjelder areal. Endringer i befolkning og sysselsetting i Norge som helhet vil derfor, av 
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volummessige grunner, domineres av de endringer en ser i de mest sentrale delene av 
landet. Relativt store endringer i perifere regiontyper vil motveies av relativt sett 
mindre endringer i sentrum. 

Forskjellene mellom sentrum og periferi gjør seg naturligvis også utslag i befolk-
ningstettheten som, naturlig nok, varierer kraftig. Det nasjonale gjennomsnittet er på 
omtrent 15 innbyggere pr kvadratkilometer, mens det i de mest perifere delene av 
landet bor kun 2 innbyggere pr kvadratkilometer og i de mest sentrale delene omtrent 
273 innbyggere pr kvadratkilometer. 

Tabell 2.2: Noen egenskaper ved norske regiontyper8. Data fra år 2001 og 2002 
 Storbyer Byer Bygde-

byer 
Små 

bygdebyer
Lands-
bygder 

Landet 

Antall innbyggere 1 713 796 1 846 497 336 039 331 887 295 847 4 524 066
Antall sysselsatte 914 791 774 265 137 224 140 855 110 238 2 077 373
Innbyggere pr kvkm 273,1 28,7 8,7 4,8 2,3 14,7
Antall kommuner 43 143 (142) 46 60 143 435 (434)
Kilde: Statistisk sentralbyrå og PANDA. Våle og Ramnes ble slått sammen til Re kommune fra 2002, men de er gruppert i sam-
me regiontype. Ølen kommune er flyttet fra Hordaland til Rogaland i 2002. Vi har regnet som om Ølen fortsatt er i Hordaland, 
men det har ingen konsekvenser for plasseringen i denne tabellen. 

Tallene i tabellen illustrerer at det er betydelige forskjeller mellom de ulike delene av 
landet. I sentrum har vi ’lite’ areal, mange folk og mange arbeidsplasser, mens det i 
periferien er omvendt. Dette impliserer også at avstandene er betydelig større i perife-
rien enn i sentrum av landet. Disse forskjellene mellom sentrum og periferi illustrerer 
de sentrale regionale ulikhetene i Norge, som også er helt sentrale når det gjelder mål-
settingene i norsk regional- og distriktspolitikk. 

Norsk regional- og distriktspolitikk har målsettinger som kan defineres på forskjellige 
måter. Hovedmålsettingen er knyttet til utviklingen i bosettingsmønsteret, og den har 
lenge vært å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Ulike regjeringer har hatt 
ulik tolkning av dette. Bondeviks første regjering konkretiserte befolkningsmålsettin-
gen på kommunenivå. I den siste regionalpolitiske redegjørelsen, som ble lagt fram 
for Stortinget av Kommunal- og regionalminister Erna Solberg våren 2002, ble 
hovedmålsettingen konkretisert til at man skal ha befolkningsvekst i alle landsdeler.  

Knyttet til hovedmålsettingen er det flere delmål for distrikts- og regionalpolitikken. 
Disse er koblet opp mot regional utvikling, næringsutvikling og velferdsutvikling. 
Man ønsker bærekraftig utvikling i alle deler av landet (det man har kalt ’robuste 
regioner’), og man har et likeverdighetsprinsipp som ligger til grunn for utformingen 
av offentlige tjenester (og dermed for velferdsutviklingen). Man har altså visse 
nasjonale målsettinger for regional utvikling i hele landet, og disse tar også høgde for 
at det er en sammenheng mellom regional utvikling, statlig innsats (og mål), 
arbeidsmarked og befolkningsutvikling. Ofte hevdes det at sysselsettingsmuligheter er 
en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for bosetting. Når man skal se 
nærmere på regional utvikling og regionale strukturer, er det derfor også nødvendig å 
se på regional befolknings-, sysselsettings-, arbeidsmarkeds- og næringsutvikling. 

                                                 
8 Vi snakker her om storbyregioner, bygdebyregioner osv. Tabellene omfatter flere kommuner i 
arbeidsmarkedet til senteret (kfr Tabell 2.1). 
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2.2.1 Regional befolkningsutvikling 

Befolkningsutvikling er en relativt enkel likning. Antall innbyggere i en kommune (et 
område) i år t er lik antall innbyggere i år t-1, pluss fødselsoverskott og flytteoverskott 
i løpet av perioden. Fødselsoverskott er definert som antall fødte minus antall døde, 
mens flytteoverskott er definert som antall innflyttere minus antall utflyttere. 

Det sier seg selv at fødselsoverskottet vil være avhengig av alderssammensetningen i 
kommunen (området). Dersom det er relativt mange gamle, vet vi at dødeligheten er 
større enn dersom det er relativt mange unge. Relativt mange i ’reproduktiv’ alder (ca 
20 til 40 år gamle) innebærer at antall fødsler vil være relativt høgt. Fødselsoverskot-
tet i et område et år kan med andre ord være negativt eller positivt, og det avhenger av 
atferden til innbyggerne i tillegg til av alderssammensetningen. 

Flytteoverskottet er en funksjon av flytternes (husholdningenes) individuelle flyttebe-
slutninger, og disse kan variere betydelig mellom husholdninger. Den store variasjo-
nen i individuelle flyttemotiv gjør det relativt komplisert å si noe helt generelt om hva 
som bestemmer flyttingene. Typisk kan man si at individuelle flyttebeslutninger er 
knyttet til livsfaser. Barn flytter stort sett sammen med sine foreldre. Når man vokser 
opp, vil den første individuelle flyttebeslutningen ofte være koplet til om man skal ta 
(høgere) utdanning eller ikke. De som velger høgere utdanning, vil ofte også flytte fra 
oppvekstkommunen sin9 – spesielt dersom de har vokst opp i distriktene. For dem 
som ikke velger høgere utdanning, kan ulike faktorer bidra til om de velger å flytte på 
seg. Her er blant annet muligheten for jobb i hjemkommunen (-regionen) viktig. Når 
utdanningen er ferdig, vil noen flytte på seg igjen (enten tilbake til hjemkommunen 
eller til andre steder), mens andre blir boende der de tok utdanningen sin. De som blir 
boende i utdanningskommunen, bidrar til befolkningsvekst der. Samtidig har disse nå 
nådd reproduktiv alder og begynner å skaffe seg familie. I sentrale strøk er det gene-
relt sett lettere å skaffe to jobber til husholdningen enn i distriktene, og flytting til de 
mer perifere delene av landet blir derfor mindre aktuelt enn dersom familien hadde 
klart seg med én jobb. Flyttinger i 30-40-årsalderen kan også være boligmotiverte. 
Flytting fra by- til forstadskommune innenfor samme region er et eksempel på 
boligmotivert flytting. Fra 30-40-årsalderen av vil innbyggerne som regel være 
relativt lite flyttbare. Unntaket er arbeidsplassmotiverte flyttinger, og flyttinger av 
andre grunner (sosiale og familiære grunner, ønske om å skifte miljø med videre). Når 
innbyggerne når pensjonsalder, er det noen som flytter på seg av forskjellige grunner. 
Her kan en blant annet se innslag av aldersmotivert flytting, ved at man ønsker å 
avslutte livet et sted hvor man trives godt (for eksempel hvor eldreomsorgen er godt 
utbygget, hvor husværet er praktisk eller hvor det er varmt i været). 

Diskusjonen ovenfor viser at det kan være mange ulike motiver for flytting. Vi har i 
hovedsak diskutert det en kan kalle ’karrieremotiver’ for flytting. Det hevdes ofte at 
arbeidsplasser er en viktig lokaliseringsfaktor for befolkningen, og at tilgang på 
arbeidsplasser er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for et områdes 
attraktivitet for innbyggerne. Undersøkelser viser at flyttingene øker når det er høg-
konjunktur i sentrale strøk, relativt uavhengig av konjunktursituasjonen i distriktene 
(se for eksempel Eikeland og Johansen 2000). Dette tyder på at det er et underlig-
gende sentraliseringspress for befolkningen, noe som igjen kan henge sammen med at 

                                                 
9 Man er ikke pålagt å registrere flytting når man er under utdanning. Derfor vil antall registrerte inn-
byggere i utdanningskommuner være lavere enn det reelle. 
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det er et mer variert arbeidsliv her. I distriktsregioner vil det derimot være relativt sett 
færre og mindre varierte jobber å velge mellom. Gitt den bredere sammensetningen av 
arbeidslivet i sentrale strøk, vil det også være lettere for en familie å finne jobb til alle 
husholdsmedlemmene der. 

En regions attraktivitet er således en funksjon av flere variabler. En del av disse er 
relativt generelle og dreier seg om størrelsen på og variasjonen i arbeidsmarkedet, 
hvilke senterfunksjoner det er tilgang på i en region (offentlige og private tjenester 
inkl kulturtilbud) osv. Disse faktorene trekker i retning økt flytting mot sentrale strøk. 
De fleste trives der de bor, også i distriktene (NMR 2002), og det er derfor en del 
faktorer som virker ikke-sentraliserende på flyttinga. Eksempler på slike faktorer er 
nærhet til familie og venner, huspriser, tilgang på natur og frisk luft osv. 

Ett interessant trekk ved befolkningsutviklingen etter krigen er at kommunene i 
distrikts-Norge, og da spesielt i nord og vest, har tapt flyttere til resten av landet i hele 
perioden. Dette tapet av flyttere har ikke nødvendigvis blitt noe mindre de senere 
årene. Det var imidlertid betydelig befolkningsvekst i mange kommuner rett etter 
krigen på grunn av høge fødselstall. Utover på 1970-tallet, da fødselstallene falt 
dramatisk i alle landsdeler, ble fødselsoverskottet for lite til å erstatte utflyttingen i 
mange kommuner (www.ssb.no). 

Figur 2.1 Befolkningsutviklingen i Norge i et sentrum-periferiperspektiv. Indeks, 1970 
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1970-tallet var et interessant tiår når det gjelder befolkningsutvikling. Figur 2.1 viser 
befolkningsutviklingen i et sentrum-periferiperspektiv fra 1970 og fram til i dag. Vi 
ser at antall innbyggere i Norge har vokst med om lag 15% i perioden. All vekst har 
kommet i de mest sentrale delene av landet, og vi ser at den største veksten har 
kommet i storby- og byregionene, som har vokst mer enn landsgjennomsnittet 
gjennom perioden. Befolkningen i storbyregionene vokste omtrent som 
landsgjennomsnittet fram til midten av 1980-tallet, og etter det har veksten vært 
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betydelig høgere enn i landet. Bygdebyregionene vokste noe mer enn landet i alt på 
1970-tallet. Veksten i denne regiontypen avtok fra slutten av 1970-tallet av, og det 
kan virke som om befolkningen her har stabilisert seg på et nivå drøyt 10 prosent 
høgere enn i 1970. Den interessante utviklingen finner vi likevel i de to minst sentrale 
regiontypene. Her ser vi at befolkningen har vært mer eller mindre opprettholdt på 
hele 1970-tallet, men at befolkningen fra midten av 1980-tallet av har sunket. Dette 
gjelder spesielt i de såkalte ’landsbygdregionene’, som har omtrent 15% færre inn-
byggere i år 2002 enn de hadde i år 1970. Antall innbyggere i de små bygdebyregio-
nene er omtrent det samme i år 2002 som i 1970. 

Figuren viser altså at utviklingen er svært forskjellig i de ulike delene av landet, og 
med en helt klar sentrum-periferiprofil. Dette tyder på et underliggende press i retning 
av sentralisering av befolkningen, men denne sentraliseringen var lavere på 1970-tal-
let enn seinere. Antall fødsler sank over hele landet på 1970-tallet, slik at fødselsover-
skottet ikke lenger var stort nok til å opprettholde befolkningen i distriktene. Samtidig 
ekspanderte kommunal sektor kraftig over hele landet i løpet dette tiåret. Dette har 
vært regnet som en viktig forklaring på den dempede sentraliseringen i denne perio-
den, som kom samtidig med at kvinnene for alvor meldte seg på arbeidsmarkedet. På 
1970-tallet ble det, gjennom den kommunale ekspansjonen, lettere for husholdninger 
med to forsørgere å skaffe arbeid til begge i hjemkommunen, og det førte derfor til en 
dempet sentralisering i denne perioden. 

På 1980- og 1990-tallet har sentraliseringen skutt kraft. Befolkningsveksten i denne 
perioden kom kun i de to mest sentrale regiontypene, og da spesielt i storbyregionene. 
Denne utviklingen har medført at stadig flere vokser opp i disse delene av landet. Den 
’naturlige vekstkraften’ for befolkningen blir derfor i stadig økende grad redusert i 
distriktene, færre av de yngre får en direkte tilknytning til distriktskommuner, og selv 
uten flyttinger vil derfor befolkningen sentraliseres i Norge på lang sikt. 

Figur 2.2 Befolkningen fordelt på regiontype og ett-årig aldersgruppe 2001 
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Figur 2.2 viser aldersfordelingen (ettårige aldersgrupper) i de ulike regiontypene i år 
2001. Aldersfordelingen er indeksert, slik at landets aldersfordeling er satt lik 100 for 
hver årsklasse. Dersom grafen ligger over 100 for en årsklasse, er det relativt sett flere 
innbyggere i denne klassen enn landsgjennomsnittet og vise versa. Figuren gir et 
tverrsnitt av befolkningen på et gitt tidspunkt. Dermed er den et uttrykk for prosesser 
som har pågått en stund og kan i utgangspunktet ikke sees uavhengig av disse. Tverr-
snittet kan brukes til å si noe om forskjeller mellom regiontypene og om potensialet 
hver regiontype har for befolkningsutvikling framover. Dersom vi tar utgangspunkt i 
figuren og tenker oss at det ikke blir flytting mellom regionene, vil de bølgene vi ser 
(avvikene fra landsgjennomsnittlig aldersfordeling) flytte seg mot høgre i figuren når 
tiden går. De gamle forsvinner ut av figuren etter hvert som de dør, og de nyfødte 
kommer inn helt til venstre som en funksjon av 20-40-åringene.  

Vi vet at hoveddelen av flyttingene skjer i sentraliserende retning, fra omtrent 20-års-
alderen og omtrent 10 år framover. Den sterke overrepresentasjonen av yngre voksne 
i storbyregionene er blant annet et uttrykk for dette. Dersom denne trenden fortsetter, 
vil storbyregionene fortsatt være overrepresentert blant de yngre voksne i tiden fram-
over. Samtidig representerer denne aldersgruppen de reproduktive. Det betyr at, uten 
tilbakeflytting, en stadig økende andel av befolkningen vil komme til å fødes og vokse 
opp i sentrale strøk. 

Figuren viser at aldersfordelingen varierer sterkt mellom regiontypene, og at fordelin-
gen i storbyregionene er et speilbilde av fordelingen i de andre regionene. Aldersfor-
delingen har et helt klart sentrum-periferimønster, ved at avvikene fra landsgjennom-
snittet (i motsatt retning av storbyregionene) er større jo lenger ut i periferien en kom-
mer. Vi ser spesielt at andelen gamle er stor i landsbygdregionene, og at andelen eldre 
voksne (over 50 år) også er høg, slik at en skulle tro at eldrebølgen vil fortsette i 
denne regiontypen også framover. Den andre aldersgruppen som er overrepresentert 
utenfor storbyregionene, ungdommen, representerer et fraflyttingspotensial fra disse 
regiontypene i årene framover.  

Byregionene, utenom storbyregionene, er den regiontypen som har jevnest alders-
fordeling. Her er det små avvik fra landsgjennomsnittet for alle aldersgrupper. 

Denne aldersfordelingen har, i tillegg til de demografiske implikasjonene, også impli-
kasjoner for den økonomiske bærekraften til offentlig tjenesteproduksjon (kommu-
nene). Med relativt mange innbyggere i klientgruppene blir kostnadene for kommunal 
tjenesteproduksjon høgere i distriktene enn i sentrale strøk. Samtidig vil relativt sett 
færre innbyggere i yrkesaktiv alder medføre et lavt lokalt finansieringspotensial, 
gjennom skatter, for kommunal tjenesteproduksjon. Dette er et strukturelt, demogra-
fisk problem så vel som et inntektsproblem. Inntektssystemet for kommunene er 
designet slik at det skal motvirke (en del av) disse problemene.  

2.2.2 Sysselsettingsutvikling og næringsstruktur 

Sysselsettingsutviklingen i Norge de siste 15 årene har vært preget av konjunkturer. 
Den såkalte ’jappetida’ på midten av 1980-tallet kuliminerte i 1988, og landet gikk da 
inn i en femårig nedgangskonjunktur. Resten av 1990-tallet økte sysselsettingen 
kraftig, før den igjen har begynt å flate ut rundt år 2000, og i år 2001 er det omtrent 11 
prosent flere sysselsatte i Norge enn i 1986. 
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Figur 2.3 Sysselsettingsutvikling etter regiontype. 1986 – 2001. Indeks, 1986 = 100 
(Kilde: PANDA). 
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Figur 2.3 illustrerer denne utviklingen for Norge i alt, men viser også de regionale 
forskjellene i et sentrum-periferiperspektiv. Datagrunnlaget her er PANDA10, som 
henter informasjon fra ulike registre i Statistisk sentralbyrå. Her er det antall 
sysselsatte etter hovednæring11 som telles. Vi måler altså ikke arbeidsinnsatsen 
(årsverk, timeverk eller lignende). Endringer i arbeidsinnsats per sysselsatt, eller 
regionale forskjeller i arbeidsinnsats per sysselsatt, framgår derfor ikke av figuren.  

Figuren viser noen interessante regionale forskjeller. Mot slutten av oppgangskon-
junkturen på 1980-tallet ser vi at utviklingen var parallell i de ulike regionene. Det var 
sysselsettingsvekst over hele landet. Nedgangen var kraftigst fra 1988 til 1989, da sys-
selsettingen i de fleste regioner var tilbake omtrent på 1986-nivå. Vi ser at lavkon-
junkturen er sterkere i sentrale strøk enn i distriktene. Dette har sammenheng med 
blant annet næringsstrukturen, som er mer konjunkturfølsom i sentrale strøk. Denne 
følsomheten viser seg også gjennom høgkonjunkturen på 1990-tallet, hvor sysselset-
tingen i sentrale strøk vokser betydelig mer enn i andre deler av landet. Figuren viser 
at det kun er i storbyregioner veksten er høgere enn landsgjennomsnittet, og at 
veksten i alle andre regioner ligger lavere enn for landet. Sysselsettingen i år 2001 er 
høgere enn i 1986 i alle regiontyper. 

Den mest stabile sysselsettingsutviklingen i perioden finner vi i de tre minst sentrale 
regiontypene. Her ser det ut som om konjunktursvingninger generelt sett betyr mindre 

                                                 
10 Næringsfordelte sysselsettingsdata på kommunenivå eksisterer kun tilbake til 1986 (fra PANDA). 
Kvaliteten på dataene har økt kraftig i løpet av perioden, men forbedringen har ikke vært mulig å 
gjennomføre helt tilbake til 1986. Dette gjelder spesielt næringsmessig plassering. Data for totalt antall 
sysselsatte har rimelig stabil kvalitet gjennom hele perioden og er derfor sammenliknbare over tid. 
11 Næringsfordelingen drøftes nedenfor 
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enn i de mer sentrale delene av landet. Næringssammensetningen forklarer mye av 
dette, ved at næringslivet i distriktene virker mindre konjunkturfølsomt enn nærings-
livet i mer sentrale områder.  

Tabell 2.3 Sysselsettingens fordeling på næringer 2001. Indeks, landets fordeling = 
100. Sum antall sysselsatte 

 Storbyer Byer Bygdebyer Små 
bygdebyer 

Landsbygd Sum  
landet 

Primærnæringer 59 83 158 193 368 4,5 
Sekundærnæringer inkl BA* 76 119 118 124 108 21,1 
Privat tjenesteproduksjon 122 89 76 74 57 45,3 
Statlige tjenester 119 95 90 67 30 9,7 
Kommunale tjenester 74 111 129 131 165 19,4 
Sum regiontype 44,0 37,3 6,6 6,8 5,3 100 
Kilde: PANDA-data, egne beregninger 
*BA = Bygge- og anleggsvirksomhet 

Tabell 2.3 oppsummerer noen hovedtrekk i den regionale næringsstrukturen for de 
samme regiontypene vi har brukt ovenfor. Storby- og byregionene har til sammen noe 
i overkant av 80 prosent av de sysselsatte, det vil si noe mer enn de samme regioners 
befolkningsandel12. De tre andre regiontypene er omtrent like store, og de har mellom 
fem og sju prosent av sysselsettingen i Norge hver.  

Næringsfordelingen i tabellen er relativt grov. Dette innebærer også at det er betyde-
lige forskjeller mellom størrelsen på de ulike næringene i tabellen. 45 prosent av sys-
selsettingen finner vi innenfor det vi har kalt ’privat tjenesteyting’. Dette omfatter 
både personretta og forretningsretta tjenesteproduksjon i privat sektor. Snautt 30 
prosent av sysselsettingen er totalt sett å finne i offentlig virksomhet, og 2/3 av dette 
er innenfor kommunal tjenesteproduksjon. I alt ser vi at omtrent ¾ av sysselsettingen i 
Norge er innenfor tjenesteproduksjon. Sysselsettingsandelen innenfor vareproduksjon 
(industri og primærnæringer) er omtrent ¼. Samtidig vet vi at sysselsettingen generelt 
sett har vært økende innenfor tjenesteproduksjon, mens den har avtatt innenfor vare-
produksjon de senere år. 

Tabellen viser også store regionale variasjoner når det gjelder næringsstruktur. 
Indeksene13, som viser andelen sysselsatte i en næring i vedkommende regiontype sett 
i forhold til næringens andel av sysselsettingen på nasjonalt nivå, vil generelt variere 
mer i tallverdi for de mindre enn for de større næringene. De er normert til 100, noe 
som innebærer at avviket fra landsgjennomsnittet i tallverdi vil være større for verdier 
over landsgjennomsnittet enn for verdier under (halvparten representeres av indeksen 
50, mens dobbelt så stor representeres av indeksen 200). Samtidig viser indeksene 
relative tall for hver region. Det betyr at et generelt lavt sysselsettingsnivå kan få 
indeksene for enkeltnæringer til å bli høge, selv om sysselsettingen i denne næringen 
ikke er spesielt høg i regiontypen. Tallverdiene må derfor tolkes i forhold til dette. 

Vi ser at sysselsettingsindeksen innenfor primærnæringene og kommunal tjenestepro-
duksjon er lavere jo mer sentralt regiontypen er. For privat og statlig tjenesteproduk-
sjon er bildet det motsatte, her øker sysselsettingen med sentralitet. I sekundærnær-
ingene er sysselsettingen konsentrert til de tre mellomsentrale regiontypene. Med 
andre ord er det et klart sentrum-periferimønster for sysselsettingen i de aller fleste 
næringer.  
                                                 
12 Se Tabell 2.4 
13 Indeksene kan tolkes som lokaliseringskvotienter. 
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Lokaliseringen av de ulike næringene er bestemt av lokaliseringsbetingelsene for 
disse. Siden vi har benyttet relativt grove næringsinndelinger, er det ikke noe stort 
poeng å drøfte lokaliseringsbetingelsene til svært smale (små) næringer og enkelt-
bedrifter. Disse vil være sammensatte og variere betydelig. I stedet vil vi, på relativt 
generelt grunnlag, si litt om hvorfor vi tror næringsstrukturen varierer på den måten 
den gjør – noe som innebærer å omtale det vi mener er de viktigste, generelle lokali-
seringsbetingelsene. 

Primærnæringene er ressursbaserte næringer (jordbruk, skogbruk, fiske, fiskeopp-
drett, oljeutvinning og bergverk). Disse er naturligvis lokalisert der ressursene er å 
finne, og ressurstilgang blir derfor en viktig lokaliseringsbetingelse for disse nærin-
gene. For primærnæringenes del framgår det av tabellen at lokaliseringskvotienten er 
større i distriktene enn i sentrale områder. Dette henger sammen med at de primære 
ressursene er å finne i disse delene av landet. Fiske og fiskeoppdrett er, naturlig nok, 
lokalisert langs kysten, mye av dette i distriktene. Jordbruket er lokalisert til jord-
bruksregioner, som vi i stor grad finner utenfor byregionene. Dette gjelder spesielt 
småskalajordbruket. Mye av storskalajordbruket er derimot lokalisert til bygder 
innenfor pendleravstand til byer (og dermed innenfor storby- eller byregioner, som vi 
har definert dem), se Johansen mfl (2001). Bønder har ofte14 arbeid utenom bruket, og 
det er slik sett en fordel for dem å være bosatt i nærheten av større arbeidsmarkeder. 
Skogbruket er lokalisert til skogbygdene, og da spesielt på Østlandet og i Trøndelag. 
Når det gjelder bergverksdrift, er det som er igjen av dette lokalisert til gruvesamfunn 
der gruver er å finne. De som jobber med oljeutvinning, er registrert etter bosted i 
tabellen ovenfor, men overrepresentert i kommuner tilknyttet storby- og byregioner på 
Vestlandet. 

Den viktigste lokaliseringsfaktoren for ressursbaserte næringer er altså nærhet til 
ressursene. Hvorvidt produksjon skjer innenfor disse næringene, og til en viss grad 
hvor produksjonen skjer, avhenger av markedet for det enkelte produkt og av kost-
nadsforhold. Slik sett er det isolert sett en ulempe for bedrifter innenfor primær-
næringene å være lokalisert langt unna markedene for sine produkter (alt annet likt), 
fordi transportkostnadene i så fall blir høge. Naturgitte forhold påvirker kostnadene til 
bedrifter innenfor primærnæringene, en kan finne skalafordeler innenfor produksjo-
nen av primærprodukter, koplingen mellom lokalisering av primærproduksjon og 
foredling blir mindre tydelig osv. Disse forholdene kompliserer drøftingen av lokali-
seringsbetingelser i primærnæringene. I tillegg er aktiviteten i disse næringene, og da 
kanskje spesielt jordbruket, fisket og havbruket, regulert på en annen måte enn mange 
andre næringer. Jordbruket er regulert direkte gjennom økonomiske insentiver (drifts-
støtte og investeringsstøtte) og mer indirekte gjennom skjermingsstøtte (se for eksem-
pel Hegrenes mfl 2002). I tillegg er jordbruket, så vel som både fiske og havbruk, re-
gulert gjennom offentlige konsesjoner. Her har med andre ord myndighetenes regu-
leringer potensielt stor betydning for lokalisering av aktiviteten. Når disse næringene i 
tillegg betyr mye relativt mye for sysselsettingen i distriktene i utgangspunktet, er det 
nærliggende å tro at distriktspolitiske hensyn lett kan tas, og har vært tatt, når politik-
ken overfor dem utformes15. 

                                                 
14 Nesten 40 prosent av totalt antall timeverk som utføres av landbruksbefolkningen er utenom bruket. 
Mer enn 90 prosent av norske bønder har jobb utenom gården (Johansen et al 2001). 
15 Utvalget vil komme tilbake til en nærmere drøfting av næringspolitikken, og da spesielt overfor 
primærnæringene, i sin avslutningsrapport.  
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Sekundærnæringene er i Tabell 2.3 industriproduksjon og bygg- og anleggvirksomhet. 
Dette er også et svært grovt aggregat, som omfatter småskala industrivirksomhet og 
store industrifabrikker innenfor mange ulike næringer med svært ulike lokaliserings-
betingelser. Mange av virksomhetene konkurrerer internasjonalt, og de offentlige 
reguleringene av dem er i større grad generelle (skatte- og avgiftspolitikken) enn 
spesifikt bedrifts- eller næringsretta16. Lokaliseringen av mye av norsk industri er 
likevel et resultat av at det offentlige har bidratt. Etter krigen deltok myndighetene 
sterkt gjennom ulike former for insentiver og mer direkte reguleringer fordi man 
ønsket å bygge ut industrien over hele landet. Dette viser seg også i tabellen, der vi ser 
at industrien er lokalisert over hele landet. Den relative betydningen av industrien for 
sysselsettingen i storbyregionene er derimot lav, noe som kan ha sammenheng dels 
med utflytting av industri til andre deler av landet (tomtepriser i sentrale deler av 
landet), dels med at privat tjenesteyting er så sterk (se nedenfor). Tradisjonelt har 
norsk industri blitt utbygget i nærheten av sjøen og ei havn (markedstilgang for 
underleveranser og ferdige produkter), samt god tilgang på energi (utbygde vassdrag). 
Vi finner derfor fortsatt relativt mye industrivirksomhet langs kysten av Sør-Norge, 
spesielt på Østlandet og Vestlandet, men også lenger nord.  

Privat tjenesteproduksjon er virksomhet rettet inn mot å betjene bedrifter og/eller 
personer (forretningsmessig og personretta tjenesteyting). Her står markedsadgang 
sentralt som lokaliseringsfaktor. En del privat tjenesteyting retta inn mot personer er 
avhengig av en viss størrelse på markedet (terskelverdi) for å kunne eksistere i et 
område. Det betyr at jo større området er (målt i antall innbyggere), desto større er 
sjansen for at størrelsen på markedet overstiger denne terskelverdien. Vi vet at det 
eksisterer en rekke tjenester av denne typen, noe som innebærer at sentrale strøk ofte 
vil ha større variasjon i de tjenestene som tilbys innbyggerne, i tillegg til at en også 
lettere vil kunne ha et større omfang av tilbudet av hver av tjenestene. En del 
personretta tjenester betjener også ofte et større oppland, noe som gjør markedet for 
disse tjenestene i storbyregionene enda større. 

Tjenester retta inn mot bedrifter (forretningsmessige tjenester) er også markedsretta 
og overrepresentert sentralt. Dette henger i mindre grad sammen med antall innbyg-
gere enn med det faktum at næringsaktiviteten er generelt større i sentrum enn i peri-
ferien. Sentrale strøk er også sentrum i infrastrukturnettet, slik at forretningsrettede 
tjenester lokalisert hit lettere kan betjene et større marked enn dersom de er lokalisert i 
periferien. Både når det gjelder personretta og forretningsretta tjenester kan man spore 
agglomerasjonseffekter i lokaliseringsmønsteret. Bedrifter nyter godt av nettverk, med 
andre bedrifter innenfor samme markedssegment, med bedrifter som bruker syssel-
satte med tilsvarende kompetanse, med offentlig sektor og med utdanningsinstitusjo-
ner. Det er altså en rekke faktorer som trekker i retning av at tjenesteproduksjonen 
lokaliseres sentralt. 

Mange av tjenestene som er lokalisert til sentrum er relativt konjunkturavhengige. 
Ved generelle nedgangskonjunkturer reduseres etterspørselen etter slike tjenester, 
både gjennom nedgang i bedrifters etterspørsel og gjennom inntektsreduksjoner. Bak-
sida av medaljen ved å ha et vekstkraftig næringsliv er derfor at man risikerer større 
sysselsettingsvariasjoner over tid i sentrale strøk enn i distriktene. 

                                                 
16 Det finnes unntak her, spesielt når det gjelder skipsbygging og ulike støtteformer gjennom SND og 
NFR. 
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Statlig sysselsetting17 er, på tilsvarende måte som sysselsetting innenfor privat tjenes-
teproduksjon, overrepresentert i storbyregioner. Dette skyldes hovedsakelig at statens 
aktivitet knyttet til sentraladministrasjonen er lokalisert til Oslo. En del statlig virk-
somhet er likevel desentralisert18, og den har hatt betydning for sysselsettingsutvik-
lingen i (deler av) distriktene. 

Kommunal tjenesteproduksjon er en viktig og desentralisert del av offentlig sektor. 
Tabell 2.3 viser at den relative betydningen av sysselsettingen i denne sektoren øker 
når vi beveger oss fra de mest sentrale regiontypene mot distriktene, noe som betyr at 
kommunal sysselsetting betyr mer for totalsysselsettingen i distriktene enn i sentrale 
deler av landet. Mye av veksten i kommunal tjenesteproduksjon skjedde som en følge 
av oppbyggingen av velferdssamfunnet, som skjøt fart på 1970-tallet. Tanken var at 
alle skulle ha tilgang på et likeverdig, offentlig tjenestetilbud, uavhengig av hvor i 
landet de bodde. Ekspansjonen ledet til en betydelig sysselsettingsøkning i kommunal 
sektor over hele landet gjennom 1970-tallet, men også et lite stykke inn på 1980-tal-
let. Denne ekspansjonen var spesielt gunstig for utviklingen i distriktene, hvor alter-
native sysselsettingsmuligheter var begrensede. Innenfor kommunal virksomhet hadde 
man både behov for heltids- og deltidsansatte, og man hadde behov for faglært og 
ikke-faglært arbeidskraft. Ekspansjonen skjedde samtidig med at en uutnyttet ressurs 
på arbeidsmarkedet, nemlig kvinnene, i økende grad tilbød sin arbeidskraft (se for 
eksempel Eikeland og Johansen 2000). Dette førte igjen til at to-inntektshushold 
lettere kunne etableres også i distriktene, ved at en av dem kunne jobbe i offentlig 
sektor, mens den andre jobbet i privat tjenesteyting eller i basisnæringene. Slik sett 
var det flere parallelle prosesser i arbeidsmarkedet på 1970-tallet som trakk i samme 
retning, og som samlet sett ledet til redusert sentralisering i denne perioden. Utover på 
1980-tallet avtok den kommunale sysselsettingsveksten. Dette hadde sammenheng 
med at de primære kommunale tjenestene nå var ansett utbygd over hele landet. 
Stillingene var besatt, og det har vært begrenset utskifting av ansatte. Den gunstige, 
offentlig drevne, utviklingen fra 1970-tallet stoppet derfor opp, og sentraliseringen 
skjøt igjen fart (Foss og Selstad 1997). 

Utgangspunktet for den sterke ekspansjonen av kommunal virksomhet på 1970-tallet 
var ikke at man ønsket økte sysselsettingsmuligheter i distriktene. Det var i stedet en 
positiv sideeffekt. Utviklingen av velferdssamfunnet i et spredt bebodd land som 
Norge krevde store omfordelinger av ressurser mellom grupper i landet, og også 
mellom sentrum og periferi. Dette skyldes flere forhold, og vi peker på følgende:  

• Utgiftsbehovet er høgere i noen deler av landet enn i andre. Aldersstrukturen 
varierer (Figur 2.2), behovet for offentlige tjenester varierer (for eksempel pga 
forskjell i sykelighet) osv.  

• Skattegrunnlaget er generelt19 lavere pr innbygger i distriktene enn i sentrale 
strøk. Det betyr også at den lokale og regionale evnen til å finansiere offentlig 
tjenesteproduksjon opp mot en nasjonal standard er mindre. Staten omfordeler 
derfor ressurser mellom sentrale regiontyper og distriktene. 

                                                 
17 Her har vi tall for 2001. Sykehusene er gjort statlige fra og med 2002. Dette vil innebære at en del 
sysselsatte flyttes fra kommunal til statlig virksomhet fra og med i år.  
18 Den regionale fordelingen av statlig virksomhet vil bli nærmere drøftet i Effektutvalgets sluttrapport. 
Se Lie (2002) for en nærmere gjennomgang av dette. 
19 Noen distriktskommuner er å finne blant de rikeste i landet fordi de har store inntekter knyttet til 
kraftutbygging (såkalte ’kraftkommuner’, se også fotnote 21). Dette gjør utslag i ressursbruk. 
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• Markedet for privat produksjon av en del kommunale tjenester (for eksempel 
innenfor helsesektoren, barnehagesektorer osv) eksisterer ikke i distriktene. 
Kostnadene for offentlige tjenester (pr innbygger) blir derfor høgere i 
distriktene enn i sentrale strøk. 

• Avstandsulemper kan skape problemer i forhold til å kunne produsere tilsva-
rende kommunale tjenester til samme kostnader i distriktene som i sentrale 
strøk. Et eksempel på dette kan være at man kan ha større klasser og færre 
skoler i kommuner med små avstander, og dermed lavere kostnader pr elev, 
enn i kommuner med store avstander. 

• Kommunestrukturen, eller lokaldemokratiet, med mange små kommuner kan 
medføre høgere kostnader på administrasjonssiden enn dersom man hadde hatt 
færre og større kommuner.  

Disse forholdene trekker stort sett i samme retning, og det er at kostnadene for å pro-
dusere kommunale tjenester generelt er høgere i distriktene enn i mer sentrale strøk. 
Det statlige inntektssystemet for kommuner (og fylkeskommuner) er i utgangspunktet 
tenkt å skulle bidra til å motvirke slike ulemper20. 

Tabell 2.4 Antall sysselsatte i kommunal sektor i forhold til antall innbyggere i klient-
alder (under 19 og over 67 år). Indeks, landet = 100 (0,2528 ansatte pr innbygger i 
klientalder = 100) 

 Østlandet Sørlandet Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Totalt 
Storbyregioner 91  89 98  91 
Byregioner 101 98 94 105 111 100 
Bygdebyregioner 109 99 100 107 123 109 
Små bygdebyregioner 119 79 106 105 123 113 
Landsbygdregioner 117 153 112 122 127 120 
Totalt 98 99 95 105 119 100 
Kilde: SSB, PANDA, egne beregninger 

Tabell 2.4 går nærmere inn på kommunesektoren og ser på aktiviteten (målt i antall 
sysselsatte) i forhold et grovt definert behov (målt som antall innbyggere i kliental-
der), fordelt på regiontyper og landsdeler. I gjennomsnitt er det 0,2521 ansatte22 i 
kommunesektoren pr innbygger i aldersgruppene 0-19 og over 67 år i Norge. Tabellen 
viser et relativt klart sentrum-periferimønster. Sysselsettingen i storbyregionene, målt 
på denne måten, ligger under landsgjennomsnittet, mens den ligger over landsgjen-
nomsnittet i de øvrige regiontypene. Dette er nok mest et uttrykk for at det i storby-
regionene er tilgang på tilsvarende tjenester også utenom offentlig sektor, eller at en 
del (tidligere) offentlige tjenester kanskje er privatiserte her. Arbeidsdelingen mellom 
offentlig og privat virksomhet er med andre ord forskjellig mellom sentrum og 
periferi. Dersom vi ser langs landsdelsaksen, er det noe av det samme mønsteret. Vi 
ser her at det generelt er slik at ressursinnsatsen i forhold til antall innbyggere i 
klientalder er større desto lenger nord vi kommer. 

                                                 
20 Effektutvalget vil drøfte effektene av ulike statlige føringer overfor kommunesektoren nærmere i sin 
avslutningsrapport. 
21 Tre kommuner (Bykle, Modalen og Kvæfjord) har mer enn 0,5 sysselsatte i pr innbygger i de aktu-
elle aldersgruppene (Kvæfjord er høgest med 0,591). I den andre enden av skalaen finner vi Spydeberg 
(0,150), Fet (0,155) og Karmøy (0,156) med mindre enn 0,16 kommunalt sysselsatte pr innbygger i 
aldersgruppene. Oslo kommune ligger på 0,201. 
22 0,09 ansatte pr innbygger totalt sett. Det betyr at en av ti av alle nordmenn, eller nesten 20 prosent av 
de sysselsatte (se Tabell 2.3) jobber i kommunesektoren. 
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Innenfor de ulike landsdelsfordelte regiontypene er situasjonen noe mer varierende. 
Det framgår at fordelingen mellom regiontyper er omtrent den samme som for landet 
som helhet dersom man ser på Østlandet, Vestlandet og Trøndelag. På Østlandet er 
Oslo-regionen et stort tyngdepunkt som trekker gjennomsnittet noe ned. For Vest-
landets del er det to storbyregioner (Bergens- og Stavanger-regionen), sammen med 
byregionene, som trekker snittet ned. I Trøndelag dominerer ikke Trondheims-regi-
onen i samme grad, og her ligger også storbyregionen nærmere landsgjennomsnittet. 
Sørlandet er avvikende, ved at alle regiontyper unntatt landsbyregionene ligger lavere 
enn landsgjennomsnittet. Landsbyregionene på Sørlandet har ekstremt høg gjennom-
snittssysselsetting per innbygger i de aktuelle aldersgruppene. Dette kan muligens ha 
sammenheng med at høge inntekter fra kraftselskaper gir stor handlefrihet for disse 
kommunene. Alle regiontypene i Nord-Norge ligger over landsgjennomsnittet. Dette 
kan henge sammen med at disse kommunene, gjennom kriteriene for statlige overfør-
inger, har større handlefrihet enn kommuner i andre deler av landet. I tillegg har kom-
munesektoren i hele Nord-Norge nedsatt arbeidsgiveravgift, noe som bidrar til at 
kostnadene for å sysselsette flere i kommunesektoren er lavere enn i andre deler av 
landet (dette diskuteres nærmere i kapittel 3 og 4). En annen faktor er at avstandene i 
mange nordnorske kommuner er store, og at tjenestene derfor blir noe dyrere (målt i 
sysselsetting) å produsere. 

Indeksene i tabellen har både tellere og nevnere. Dersom kommunesektorens struktur 
ble bygget ut og tilpasset aldersfordelingen for noen år siden, og aldersfordelingen har 
endret seg slik at det er blitt færre innbyggere i klientgruppene, kan antall sysselsatte 
framstå som høgt. Dette problemet vil vi ikke diskutere nærmere. 

2.2.3 Regionalpolitiske utfordringer 

I de foregående avsnittene har vi pekt på noen utviklingstrekk og strukturelle forhold 
knyttet til befolkning og næringsliv i ulike regiontyper. Det framgår av diskusjonen at 
utviklingen har vært forskjellig i de ulike regiontypene, og at strukturene, både når det 
gjelder befolkning og næringsliv, varierer kraftig. Dette innebærer også at de ulike 
regiontypene står overfor forskjellige utfordringer framover, noe som igjen kan ha 
implikasjoner for regionalpolitikken. Utgangspunktet for Effektutvalgets arbeid er at 
all politikk har distriktspolitiske og regionale implikasjoner, og utvalget innser at den 
breie regionalpolitikken i mange tilfeller har sterkere effekter for den regionale 
utviklingen enn den smale distriktspolitikken. Samtidig er det slik at det er en del 
andre forhold som også er av stor betydning. 
Generelt kan en si at det er store forskjeller mellom sentrum og periferi i Norge. Det 
viser den relativt korte gjennomgangen ovenfor, og det er også i tråd med Eikeland og 
Johansen (2000). Forskjellene kan i seg selv bidra til å forklare en del av den sentrali-
sering som har vært, og de kan også føre til økt sentralisering over tid. Av strukturelle 
grunner vil det for eksempel være slik at med lave fødselstall og dagens aldersstruktur 
vil sentraliseringen fortsette selv uten flytting. 

Da er vi også over på et sentralt punkt, og det er hva som forklarer flytting. Vi skal 
ikke diskutere dette i detalj her. Det finnes en rekke undersøkelser av flyttemotiver (se 
NMR 2002, Orderud 1998, flere er referert av Eikeland og Johansen 2000) som peker 
på at dette er et sammensatt felt. Mye av forklaringen til et sentraliserende flyttemøns-
ter kan nok finnes i arbeidsmarkedet. Vi har ovenfor pekt på at høgkonjunkturer i 
sentrale strøk har en tendens til å føre til økt utflytting fra distriktene uavhengig av 
konjunktursituasjonen i distriktene. Eikeland og Johansen (2000) peker på at dette nok 
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har sammenheng med at det er store strukturproblemer i arbeidsmarkedet i distriktene, 
blant annet med mangel på attraktive23 jobber. Topersonhusholdningers ønske om 
jobb til begge forsørgere kan derfor være problematisk å oppfylle i distriktene. I sent-
rale strøk vil det være et bredere arbeidsmarked å finne jobber i, og når etterspørselen 
etter arbeidskraft vokser der, vil også folk flytte dit. Veksten i jobber for høgt utdan-
nede har også kommet i sentrale strøk, og det tilbys ofte også bedre lønnsbetingelser 
der. 

Vi har vist at det er store ulikheter i næringsfordelingen i de ulike delene av landet. 
Ulikhetene henger sammen med at vi har en regional arbeidsdeling, og at 
lokaliseringsbetingelsene for ulike næringer er forskjellige. Konsekvensene av for-
skjellene er at utviklingen i ulike regioner over tid vil være forskjellig. Diskusjonen 
ovenfor har vist at en del privat, tjenesteytende virksomhet synes å være mer konjunk-
turfølsom enn annen virksomhet. Dette henger sammen med at inntekter og privat 
konsum påvirkes av konjunkturene. Denne typen virksomhet er i stor grad markeds-
basert og personrettet, og den er lokalisert i sentrale strøk. Næringsstrukturen i mer 
perifere områder er i større grad avhengig av internasjonale forhold (industri, fisk, 
skog) og politikk (landbruk og kommunal tjenesteproduksjon), og i en del områder er 
næringsstrukturen svært ensidig og basert på vareproduksjon og kommunal tjeneste-
produksjon. Selv om generelle konjunktursvingninger kanskje ikke har så store 
konsekvenser for sysselsettingen i disse områdene som i sentrale strøk, vil områder 
med en ensidig næringsstruktur være svært følsomme for endringer i rammebetin-
gelser for ’sine’ næringer. Næringsstrukturen i sentrale strøk er mer variert, noe som 
gir disse områdene flere bein å stå på. 

Generelt forventes at næringsutviklingen framover vil gå i retning av økt sysselsetting 
innenfor produksjon av tjenester. I den grad denne utviklingen fortsetter, og den fort-
satt i hovedsak vil være markedsbasert, kan en forvente at lokaliseringsbetingelsene 
for ny og eksisterende virksomhet i økende grad vil føre til vekst i sentrale strøk. 
Sysselsettingsutviklingen i distriktsområder vil etter all sannsynlighet komme til å 
være mindre positiv. 

Effektutvalgets oppgave er å analysere effekter av statlig innsats i forhold til regional 
utvikling og distriktspolitiske mål. Det store spørsmålet for utvalget vil således være i 
hvilken grad politikk kan bidra til å motvirke forventede negative utviklingstrekk i 
distriktene. I denne rapporten fokuserer utvalget på effekter av ett av tiltakene som er 
rettet inn mot å øke sysselsettingen i distriktene, den regionalt differensierte arbeids-
giveravgiften, og på hva som vil kunne komme til å skje dersom dette tiltaket ikke 
lenger kan brukes. Usikkerheten knyttet til tiltakets framtid henger sammen med Nor-
ges internasjonale forpliktelser, spesielt overfor EU gjennom EØS-avtalen. Generelt 
har internasjonale avtaler betydning for mulighetene for å drive konkurransevridende 
politikk og konkurranseregulering. Dette gjelder på en rekke områder, ikke bare den 
differensierte arbeidsgiveravgiften. I tillegg har internasjonaliseringen betydning for 
næringslivets tilpasninger. Effektutvalget vil drøfte effekter av internasjonale avtaler, 
globalisering og internasjonalisering i sin sluttrapport. 

                                                 
23 Det interessante er at Eikeland og Johansen (2000) også peker på at det i deler av distriktene er store 
vakanser samtidig som det er undersysselsetting. 



 32

3 Hva er den differensierte arbeidsgiveravgiften? 

Arbeidsgiveravgift er den skatt arbeidsgiver betaler for å bruke arbeidskraft. Avgiften 
beregnes som en andel av utbetalt lønn (inklusive godtgjørelser). Regional differensi-
ering av arbeidsgiveravgiften ble innført i relativt beskjeden målestokk fra 1975 av, 
og differensieringen ble seinere økt slik at dette ble et betydelig regionalpolitisk virke-
middel. I denne rapporten fokuserer Effektutvalget på regionale og distriktspolitiske 
konsekvenser av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Fokuset er basert på to 
hovedhensyn: 

1. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er det viktigste distriktspolitiske 
virkemiddelet (innenfor den smale distriktspolitikken). 

2. Hvorvidt Norge kan fortsette med differensiert arbeidsgiveravgift i framtiden er 
usikkert, gitt at differensieringen vurderes som driftsstøtte i henhold til EUs regel-
verk. 

Differensiert arbeidsgiveravgift er altså et viktig (omfattende) distriktspolitisk virke-
middel, og det har vært og er på dagsorden i forhold til Norges forpliktelser overfor 
EØS-avtalen. Dette innebærer at det har vært gjennomført en rekke utredninger den 
senere tid som har fokusert på ulike sider av den differensierte arbeidsgiveravgiften. I 
tillegg har Effektutvalget gjennomført egne analyser av den virkemiddelet. Til sam-
men gir disse analysene også generell innsikt i forhold til virkemiddelbruk, når det 
gjelder virkemidlers effektivitet, innretning og deres samfunnsmessige kostnader. 
Denne innsikten vil komme til nytte også i forbindelse med utvalgets sluttrapport. 

Vi har valgt å dele drøftingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften som virke-
middel i to deler. Først (kapittel 3) ser vi nærmere på virkemiddelet, dets historie og 
ideen bak det, med andre ord en beskrivelse av virkemiddelet. Denne beskrivelsen tar 
utgangspunkt i Hervik et al (2001). I kapittel 4 vil vi drøfte effekter av virkemiddelet, 
vurdere mulige virkninger av et eventuelt bortfall og sammenlikne den differensierte 
arbeidsgiveravgiften med alternative virkemidler. 

3.1 Bakgrunn for å innføre ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift 

Hovedmålsettingen i regionalpolitikken slik den ble fastsatt på begynnelsen av 1970-
tallet ligger fortsatt til grunn. I St.meld.nr. 34, 2000-2001: ”Om distrikts- og regional-
politikken” formuleres disse slik: Å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret 
og ha likeverdige levekår i hele landet. Regionutvikling og å stimulere verdiskapning 
basert på de ulike regioners fortrinn er også sentrale begrep som nyttes.  

Bakgrunnen for hovedmålsettingen i distriktspolitikken, slik det går fram av Bygdeut-
valget (NOU 1984:21A), er at et etablert bosettingsmønster inneholder sosiale og kul-
turelle kvaliteter og relasjoner som er bygget opp gjennom generasjoner og som det er 
knyttet trygghet og trivsel til. En rask eller radikal oppbryting av dette mønsteret vil 
være uheldig og lite ønskelig innenfor en samfunnsplanlegging der folks trygghet og 
trivsel er overordnede mål. Det var også et mål å utvikle næringslivet i distriktene for 
å utnytte de ressurser som der fantes. Betydningen av arbeidsplasser for bosetting var 
tillagt stor vekt: 
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”Økt tilgang på arbeidsplasser i områder med  særlig sysselsettingsvansker 
eller svakt utbygd næringsgrunnlag, og økt variasjon i dette tilbudet, har vært 
hovedsiktemålet i distriktsutbyggingen” (NOU 1976:36, ”Arbeidsgiveravgif-
ten til folketrygden”). 

Geografisk differensiert arbeidsgiveravgift ble introdusert i en periode med utbygging 
og forsterking av virkemidlene i distriktspolitikken. Norge svarte i 1972’nei’ til å bli 
medlem av EEC. Parallelt med dette skjedde en storstilt utbygging av oljevirksom-
heten, og oppbyggingen av den norske velferdsstaten skjøt fart. Dette var noen fak-
torer som bidro til at det politiske presset for økt innsats i distriktspolitikken ble ster-
kere. De politiske argumentene knyttet seg altså til balansert regional utvikling og en 
omfordeling ut over det markedet kan gi. I tillegg har eksistensen av markedssvikt 
vært et viktig argument for offentlige tiltak på dette området. Et nærliggende 
eksempel er svikt i arbeidsmarkedet. Det er mange årsaker til at arbeidsmarkedet ikke 
fungerer som i under fri konkurranse. På 1970-tallet framholdt man blant annet 
arbeidskraftens lave mobilitet og tariffsystemet med sentralt fastsatte lønninger. NOU 
1975:2 pekte på at ”tarifflønnssystemet reflekterer således ikke de ulike knapphets-
forholdene på de regionalt avgrensede arbeidsmarkeder”. 

Spørsmålet om subsidiering av arbeidskraft ble først avvist som virkemiddel i dist-
riktspolitikken24. Spørsmålet ble tatt opp igjen25 og det endte med at Finansdeparte-
mentet satte ned et interdepartementalt utvalg 18. Januar 1974 med Harald Bergh som 
leder. Dette utvalgsarbeidet ledet fram til NOU 1975:226 (senere kalt Bergh-utvalget) 
som, sammen med proposisjonen, ser ut til være det viktigste dokumentet for å grunn-
gi reformen27. Bergh-utvalget tilrådet innføring av differensiert arbeidsgiveravgift 
basert på en grundig økonomisk-teoretisk analyse. Denne ble gjengitt og videreført i 
påfølgende utredninger som behandlet virkemiddelet, som NOU 1976:36, ”Arbeids-
giveravgiften til folketrygden”. Ett viktig moment var betydningen av dette som et 
distriktspolitisk virkemiddel:  

”I følge mandatet skal en eventuell differensiering av arbeidsgiverandelen til 
folketrygden være distriktspolitisk motivert, dvs. at ordningen skal framstå 
som et distriktspolitisk virkemiddel.” (NOU 1975:2,”Geografisk differensiert 
støtte til arbeidskraft”). 

På nasjonalt nivå viste tallene at det var det full sysselsetting, men arbeidsledigheten i 
realiteten var høg i distriktene. Forskjellene i ledighetsnivå mellom bygd og by tydet 
på at folk ikke ønsket å flytte på seg, og at bosettingen kunne påvirkes gjennom jobb-
skapning. Det var et behov for vekst i tjenesteytende næringer og økt mangfold i sys-
selsettingen i distriktene. Den høgere ledigheten i distriktene sett i forhold til sentrale 
strøk var derfor en viktig historisk bakgrunn til innføringen av geografisk differensiert 
arbeidsgiveravgift i januar 1975 (Teigen 2001).  

Samtidig fant det sted en endret vurdering av hvordan de distriktspolitiske virkemid-
lene burde innrettes basert på fagøkonomiske analyser. Arbeidsgiveravgiften var et 
brudd med den tidligere innretning av virkemidlene i distriktspolitikken, da den var et 
                                                 
24 St. meld. Nr. 27 (1971-72) Om regionalpolitikken og lands- og landsdelsplanleggingen og St. meld. 
Nr. 13 (1972-73) Om mål og midler i distriktsutbygginga samt utredningene som de bygde på og 
Stortingets behandling av meldingene 
25 St. prp. Nr. 1 (1973 -74) Statsbudsjettet og  trygdebudsjettet og St.meld. nr. 1 (1973-74) Om 
nasjonalbudsjettet 1974. Det ble også drøftet i et vedlegg til St.prp. Nr. 7 (1973-74).  
26 NOU 1975:2 Geografisk differensiert støtte til arbeidskraft 
27 Denne historiske fremstillingen bygger på upublisert artikkel av Håvard Teigen (2001) 
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generelt, næringsnøytralt virkemiddel. Den differensierte arbeidsgiveravgiften omfat-
tet også kommunal og fylkeskommunal sysselsetting, som var rettet mot innsatsfak-
toren arbeidskraft, i motsetning til tidligere hvor fokus i stor grad var rettet mot 
subsidiering av kapital i industrien. 

”Med dette gjekk distriktspolitikken definitivt over frå å vere ein regionalt 
differensiert industripolitikk til å bli ein allmenn politikk for nærings- og 
sysselsettingsproblem i utkantane” (Teigen, 1999). 

Utgangspunktet for valg av geografisk differensiert arbeidsgiveravgift som virkemid-
del var, i tillegg til den direkte kopling til det en mente var kilden til problemet (etter-
spørsel etter arbeidskraft), å opprette en bedre balanse mellom virkemidlene rettet mot 
innsatsfaktorene arbeidskraft og kapital i distriktspolitikken. Det ble pekt på at de 
øvrige virkemidlers fokus på kapitalsubsidier hadde forskjøvet prisforholdet mellom 
arbeidskraft og kapital i kapitalens favør: 

”Virkemidlene i distriktspolitikken tar i dag hovedsakelig sikte på å gi støtte til 
investeringer. Det er mye som taler for i større grad å gi støtte til driftsutgif-
ter, særlig bruk av arbeidskraft. En måte å gjøre dette på er å differensiere 
arbeidsgiveravgiften geografisk. …Et hovedformål med avgiftsomleggingen 
må være å få en bedre balanse mellom den støtte som gis til investeringer i 
utbyggingsdistriktene og den støtte som gis til bruk av arbeidskraft” (NOU 
1975:2 – Bergh-utvalget). 

Ett sentralt bidrag til de fagøkonomiske vurderinger av den differensierte arbeids-
giveravgiften som distriktspolitisk virkemiddel var professor Serck-Hanssens relativt 
ferske prøveforelesning for den filosofiske doktorgraden. Han tok utgangspunkt i en 
frikonkurransemodell der arbeidskraften var forutsatt å være immobil mellom regio-
ner, mens kapitalen kunne være delvis mobil. Substitusjons- og inntektseffekten 
dannet grunnlag for antakelsen om at subsidiering av arbeidskraft ville føre til økt 
bruk av arbeidskraft, og at arbeidskraftsubsidier derfor ville gi bedre sysselsettings-
effekt enn kapitalsubsidier. Effekten påvirkes av hvor arbeidsintensiv produksjonen 
er, og i hvor stor grad arbeidskraft og kapital er alternative eller komplementære i 
produksjonen. 

Innvendingene mot innføring av differensiert arbeidsgiveravgift var at dette ville føre 
til lavere produktivitet og økt grad av arbeidsintensiv produksjon i distriktene. Indu-
strialisering og kapitalinvesteringer var sett på som de viktigste kilder til vekst. 
Bergh-utvalget pekte på at arbeidskraftintensive bedrifter ikke nødvendigvis var ens-
betydende med bedrifter i stagnasjon og tilbakegang. I NOU 1976:36 pekte man på at 
det var en distriktspolitisk målsetting at tjenesteytende næringer i distriktene skulle 
vokse fram. En pekte på at tjenesteytende næringer i sentrale områder, av ulike 
årsaker, har komparative fortrinn framfor distriktene mht etablering og vekst. En 
geografisk differensiert arbeidsgiveravgift ble vurdert å kunne rette noe på denne 
skjevheten.  

”Ut i fra disse betraktninger kan geografisk differensiering av arbeidskost-
nader, for eksempel ved differensiering av arbeidsgiveravgiften  være formåls-
tjenlig,  - ikke med sikte på at bedrifter innen de enkelte næringer i utbyg-
gingsområdene skulle endre forholdet mellom bruk av arbeidskraft og bruk av 
kapital slik at de ble mindre kapitalintensive enn samme slags bedrifter i mer 
sentrale områder, men med sikte på å styrke de svakt utbygde distriktenes kon-
kurranseevne overfor resten av landet når det gjelder tjenesteytende og annen 
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arbeidsintensiv virksomhet som har en skjev geografisk fordeling” (NOU 
1976:36 ”Arbeidsgiveravgiften til folketrygden”). 

Redusert arbeidsgiveravgift ville, var tanken, føre til vekst i tjenesteytende næringer i 
områder med lavere arbeidsgiveravgift, og dette var tenkt å skulle bidra til en mer ro-
bust næringsstruktur. En tok utgangspunkt i at de tjenesteytende næringer er gjennom-
gående mer arbeidsintensive enn de vareproduserende. I den grad de er skjermet mot 
konkurranse har de en større mulighet til å velte økte kostnader over i prisene og opp-
nå større lønnsomhet enn i mer konkurranseutsatte områder. En pekte også på at inn-
delingen i skjermet og konkurranseutsatt virksomhet får et annet innhold om en be-
nytter et regionalt perspektiv enn når en ser landet under ett. En region kan ses på som 
en liten, åpen økonomi, der mange av de tradisjonelt ”skjermede næringer” er utsatt 
for konkurranse fra mer sentrale regioner.  

Fra 1967 til 1973 økte arbeidsgiveravgiften i Norge sterkt. Dette muliggjorde diffe-
rensiering og var i den forstand et viktig premiss for innføringen. Differensiert 
arbeidsgiveravgift ble vurdert å være hensiktsmessig distriktspolitisk fordi virkemid-
delet 

• stimulerer etterspørselen etter arbeidskraft i distriktene, og derfor virker godt i 
forhold til de distriktspolitiske målsettingene, 

• i motsetning til de selektive virkemidlene er næringsnøytralt i den forstand at 
det er en generell rettighet knyttet til bruk av arbeidskraft innenfor virkeom-
rådene, og 

• er forholdsvis enkelt å administrere og tilpasse seg. 

3.2 Soneinndeling 

Arbeidsgiveravgiften er differensiert geografisk i den forstand at man skiller mellom 
områder som betaler full sats og områder med redusert sats. Innenfor området med 
redusert sats har man en ytterligere findeling på områder. Den geografiske avgrens-
ningen av området som har nytt godt av redusert arbeidsgiveravgift har variert en del 
over tid, og størrelsen på satsene har variert over tid og mellom soner. 

Fram til nedgangskonjunkturen på begynnelsen av 1990-tallet har det vært en høgere 
ledighet i distriktene enn i mer sentrale strøk. Det har med andre ord vært samsvar 
mellom sysselsettings- og distriktspolitikk. Etter innføringen har den differensierte 
arbeidsgiveravgiften økt sin relative betydning innenfor distriktspolitikken ved at 
differensieringen har økt. I begynnelsen var høgeste sats 16,7%, mens laveste sats var 
14%, og en opererte kun med 3 soner. I dag er det 5 soner der høgeste sats er 14,1 (ut-
enfor virkeområdet) og laveste sats er 0 (Figur 3.1). Området med nullsats er i Nord-
Troms og Finnmark og er sammenfallende med den såkalte Tiltakssonen. Resten av 
Nord-Norge og noen kommuner i Trøndelag befinner seg i sone 4, med en sats på 5,1 
prosent. Kommuner i indre deler av Østlandet, samt noen kommuner på Vestlandet og 
i Trøndelag, er i sone 3 (6,4 prosent), mens de mer perifere delene av resten av Sør-
Norge er i sone 2 (10,6 prosent). Kommuner i sone 1 er de mest sentrale kommunene i 
landet, og alle befinner seg rundt byer i Sør-Norge.  
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Figur 3.1 Virkeområder for differensiert arbeidsgiveravgift 

 
 

Den generelle satsen ble satt ned på 1990-tallet. Dette har, isolert sett, svekket virke-
middelet differensiert arbeidsgiveravgift. Imidlertid utgjør fordelen en prosentandel 
av lønnsutgiftene og dermed har det hatt en automatisk justering i takt med lønns-
utviklingen. Dette har styrket virkemiddelet relativt til andre virkemidler som gjerne 
justeres etter den generelle prisutvikling. Differensiert arbeidsgiveravgift har også 
utgjort en stadig større andel av totale ramme for distriktspolitiske virkemidler på 
grunn av en økning i andelen sysselsatte innenfor offentlig sektor og tjenesteytende 
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næringer. I tillegg har fordelen blitt større på grunn av at arbeidskraftens andel av 
total faktoravlønning har økt dvs. at lønnsutgifter har økt i andel av totale utgifter. 

Forskjellene i arbeidsledighet mellom distrikt og sentrale strøk har avtatt mot slutten 
av 1990-tallet. Imidlertid har distriktsproblemet i forhold til bosettingsmålet økt på 
siste halvdel av 1990-tallet. Utviklingen i arbeidsmarkedet har vært skjev, med en 
svakere vekst i tjenesteytende næringer i distriktene enn i mer sentrale strøk (se 
kapittel 2.2). 

Tabell 3.1 Noen egenskaper ved arbeidsgiveravgiftsonene. Data fra år 2001 og 2002 

Sone Antall 
kommuner

Antall 
innbyggere

Antall 
sysselsatte 

Innbyggere 
pr kvkm 

1 – sats 14,1% (utenfor) 174 (173) 3.458.617 1.641.275 62,8 
2 – sats 10,6% 121 454.627 179.070 5,1 
3 – sats 6,4% 32 95.099 38.931 2,4 
4 – sats 5,1% 82 422.945 180.657 6,4 
5 – sats 0%  26 92.778 37.440 1,6 
Norge i alt 435 (434) 4.524.066 2.077.373 14,6 
Kilde: Statistisk sentralbyrå og PANDA. I år 2002 ble Våle og Ramnes i Vestfold slått sammen til Re kommune. Begge 
kommuner var i samme DA-sone (1 – full sats). Sone 5 er tilnærmet lik tiltakssonen. 

Tabell 3.1 viser at det er relativt stor forskjell i størrelse mellom de ulike sonene. Sone 
1, der en betaler full sats, er størst med omtrent 75% av innbyggerne og 80% av sys-
selsettingen (etter arbeidssted) i landet. Sone 5, som er i Nord-Troms og Finnmark, 
har lav befolkningstetthet, få innbyggere og få arbeidsplasser. Sone 3 (de mest 
perifere delene av Sør-Norge unntatt Nord-Trøndelag) minner en del om sone 5, 
størrelsesmessig. Sone 2 (resten av Sør-Norge) og 4 (Nord-Norge og Nord-Trøndelag) 
er også av omtrent samme størrelse. Alt i alt viser tabellen at redusert arbeidsgiver-
avgift treffer områder med lav befolkningstetthet, 25% av innbyggerne og 20% av 
arbeidsplassene i Norge. 

Figur 3.2 Sysselsettingsutvikling etter arbeidsgiveravgiftsone 1986 - 2001. Indeks, 
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Figur 3.2 viser sysselsettingsutviklingen etter arbeidsgiveravgiftsone fra 1986. Høg-
konjunkturen på slutten av 1980-tallet slår ut i alle sonene, men minst i sone 5. 
Sysselsettingsnedgangen fra 1988 til 1989 er også sterkest i sone 5. I 1990 ble tiltaks-
sonen for Nord-Troms og Finnmark innført. Tiltakssonen består av en pakke av per-
son- og bedriftsrettede virkemidler (se Hervik et al 2002 for en gjennomgang). Det 
virker som om denne pakken bidro til et sysselsettingsløft i dette området allerede fra 
1989 av, og at timingen var god siden tiltakene ble innført i en nedgangskonjunktur. 
Sysselsettingen vokste i dette området fram til år 1994-1995. Da kom det et omslag i 
tiltakssonen, og sysselsettingsutviklingen har vært negativ siden. En del av dette 
omslaget kan blant annet forklares med ressurskrise i fiskerinæringa. 

De negative utslagene av lavkonjunkturen rundt tiårsskiftet var mindre, men varte 
lenger, i de andre områdene. Unntaket er sone 3, som er de mest perifere delene av 
Sør-Norge. Her slår ikke nedgangskonjunkturen inn på samme måte som i de andre 
sonene, men en får heller ikke samme sterke oppgang fra midten av 1990-tallet av. 
Sysselsettingen øker sterkt i de tre øvrige sonene fra 1993. Spesielt sterk økning er det 
i sone 1, der en har full arbeidsgiveravgift. Fra 1995 av er dette det kun i dette områ-
det sysselsettingen vokser mer enn landsgjennomsnittet. På begynnelsen av 2000-tal-
let kan det se ut som om vi er på veg inn i en ny lavkonjunktur. Sysselsettingsveksten 
har flatet ut og blitt negativ i alle soner. 

Tabell 3.2 Sysselsettingens fordeling på næringer etter arbeidssted og arbeidsgiver-
avgiftsone 2001. Indeks, landets fordeling = 100. Antall sysselsatte fordelt på soner 
og næringer. 

DA-Sone 1 2 3 4 5 Sone 2-5 
(nedsatt)

Sone 1 
(full) Antall

Primærnæringer 70 229 317 167 227 211 70 94 192
Sekundærnæringer  98 135 109 85 84 108 98 437 933
Privat tj.prod 107 65 71 83 69 73 107 939 491
Statlige tjenester 105 43 35 124 109 81 105 201 104
Kommunale tjenester 90 142 140 129 156 137 90 402 004
Antall 1 638 884 179 001 38 895 180 533 37 411 435 840 1 638 884 2 074 724
Kilde: Tall fra PANDA, egne bearbeidinger. Tallene avviker noe fra Tabell 3.1 på grunn av at ufordelte er inkludert ovenfor. 
Tabell 3.228 tilsvarer Tabell 2.3, men vi har her fordelt sysselsettingen på arbeidsgi-
veravgiftsone. I sonene med nedsatt avgift er sysselsettingen relativt høg innenfor 
vareproduksjon (primær- og sekundærnæringer) og innenfor kommunal tjenestepro-
duksjon. I sentrale strøk (sone 1) dominerer privat og statlig tjenesteproduksjon, mens 
sysselsettingen innenfor primærnæringene er lav. 

Vi pekte ovenfor på at sone 2 og 4, og sone 3 og 5, henholdsvis29, er rimelig like rent 
størrelsesmessig. Dette gjelder også strukturelt. Den viktigste forskjellen mellom 
disse sonene er at 2 og 3 har relativt mange sysselsatt innenfor sekundærnæringene, 
mens sone 4 og 5 har relativt sett flere innenfor statlig tjenesteproduksjon30. Når det 
gjelder fordelingen av øvrig sysselsetting, er forskjellene mindre mellom de sør- og 
nordnorske områdene rent bortsett fra den geografiske plasseringen. Det kan synes 
som om statlig sysselsetting til en viss grad erstatter sysselsettingen i sekundær-
næringene i de to nordnorske områdene. Rent utviklingsmessig innebærer dette at 
næringslivet i sone 2 og 3 (Sør-Norge) vil være mer følsom for konjunktursvingninger 

                                                 
28 Ca 3000 sysselsatte er ikke næringsfordelt. Derfor avviker totalen noe fra summen i Tabell 3.1. 
29 Sone 2 og 3 er i Sør-Norge, mens sone 4 og 5 er i Nord-Norge 
30 Forsvaret er viktig for statlig sysselsetting i Nord-Norge 
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skapt på verdensmarkedet (gitt at industrien konkurrerer internasjonalt), mens nær-
ingslivet i sone 4 og 5 (Nord-Norge) vil være mer følsomt for endringer i statlig sys-
selsettings- og lokaliseringspolitikk (spesielt dersom staten strammer inn aktiviteten i 
distriktene). Samtidig skjuler det seg noen interessante forskjeller bak de aggregerte 
næringene i tabellen. Andelen sysselsatte innenfor primærnæringene er høg i alle fire 
regioner. Forskjellen er at de to nordnorske regionene i større grad er dominert av 
fiskerier. Her vil endringer i ressurstilgang, kvote- og konsesjonspolitikk være 
avgjørende for utviklingen framover. Det er også en del fiskerivirksomhet i sør (sone 
2), blant annet innenfor havbruk. Sysselsettingsandelen er lavere i sør, men også 
fiskerier og havbruk sørpå vil selvsagt merke endringer i rammebetingelsene. De 
sørnorske regionene har en større andel sysselsatte innenfor landbruk. Norsk landbruk 
er gjennomregulert, noe som innebærer at endringer i politikken overfor landbruks-
sektoren vil ha større effekter her. 

3.3 Hvem betaler arbeidsgiveravgift? 

Ovenfor har vi vært inne på at arbeidsgiveravgift betales av bedrifter (arbeidsgivere) 
som en andel av lønnsutgifter (inklusive godtgjørelser). Arbeidsgiveravgiften betales 
etter arbeidstakers bosted. Det betyr at bedriftenes lokalisering ikke er avgjørende. 
Dette har relativt liten betydning i distriktene, siden det har størst betydning for be-
drifter som er lokalisert i kommuner med stor innpendling av arbeidstakere med bo-
sted i en annen sone. Satsene er som beskrevet i forrige avsnitt. I tillegg kommer en 
såkalt ’kakseskatt’ på 12,5 prosent for lønninger over 16 G31, uavhengig av arbeids-
takers bosted. En finner, relativt sett, flere arbeidstakere som har lønn over 16 G uten-
for enn innenfor sonene for redusert arbeidsgiveravgift. Selvstendig næringsdrivende 
betaler ingen arbeidsgiveravgift. Det betyr at det betales inn mindre arbeidsgiveravgift 
pr sysselsatt dersom andelen selvstendige er høgt (og dermed antall ansatte er lavt). 

Figur 3.3 Antall selvstendige i prosent av total sysselsetting 2001, etter bostedsregion 
og sone for arbeidsgiveravgift 
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31 16 ganger grunnbeløpet i folketrygden 
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Lavest andel selvstendige finner en i sone 1 (området med full sats). Det er altså slik 
at det er relativt sett flest ansatte, så vel som høgest sats for arbeidsgiveravgiften, i 
dette området. Relativt sett flest selvstendige finner vi i sone 3, hvor andelen er nesten 
tre ganger så høg som i sone 1. De selvstendige utgjorde i overkant av sju prosent av 
total sysselsetting i Norge i 2001. 

Arbeidsgiveravgiftsatsen er i utgangspunktet næringsnøytral. Det betyr at bedrifter 
betaler samme sats uavhengig av næringstilknytning. Her er det likevel en del unntak. 
For det første er satsen for statlig virksomhet den samme (14,1%) over hele landet. 
Noen statlige virksomheter, som Forsvaret, Statens vegvesen og ulike former for 
statlig forretningsdrift, nyter likevel godt av redusert sats. For det andre ble det, som 
en følge av en dom i EFTA-domstolen år 2000, bestemt at det betales høg sats for 
ansatte knyttet til stedbundne næringer (A), næringer med spesifikke sektorregler for 
støtte (B) og enkelte konkurranseutsatte, tjenesteytende næringer, uavhengig av 
arbeidstakers bosted (C). Vi ser nærmere på disse i avsnitt 3.4. 

Vi har fastslått at den differensierte arbeidsgiveravgiften ikke er fullstendig nærings-
nøytral. Dette skyldes forskjellsbehandling av næringer, ved at noen innenfor sonen 
betaler full sats, og det skyldes at andelen selvstendig næringsdrivende varierer mel-
lom næringer. I tillegg er det slik at den treffer ulikt avhengig av om det er snakk om 
arbeids- eller kapitalintensiv produksjon i de forskjellige næringene. Bedrifter (og 
næringer) der arbeidskraften er erstattet med kapital (gjennom substitusjon) nyter ikke 
godt av tiltaket på samme måten som arbeidsintensive bedrifter (næringer). Nå var 
dette formålet med tiltaket (se avsnitt 3.1) i utgangspunktet. Poenget her er bare å 
peke på at virkemiddelet treffer ujevnt avhengig av arbeidsintensitet. Virkemiddelet 
kan også virke strukturelt konserverende, ved at insentivene til å modernisere 
bedrifter og næringsstruktur gjennom investeringer blir mindre enn uten tiltaket, fordi 
arbeidskraft i utgangspunktet gis kostnadsmessige fortrinn32 gjennom den lave satsen 
for arbeidsgiveravgift i sonene. 

Beregninger gjort av Finansdepartementet viser at redusert arbeidsgiveravgift er det 
dominerende enkelttiltak blant de rent distriktspolitisk begrunnede tiltakene, målt i 
kroner. I år 2000 var fordelene av tiltaket for næringsliv og offentlig virksomhet 
(provenyeffekten) i virkeområdet beregnet til 6,8 mrd kroner, målt i forhold til om 
man hadde betalt full sats. 

3.4 Redusert arbeidsgiveravgift og forholdet til EUs regler 
om statsstøtte 

I innledningen til dette kapittelet pekte vi på at en av grunnene til å være spesielt 
interessert i den differensierte arbeidsgiveravgiften akkurat nå, er at den av ESA33 
vurderes som driftsstøtte og dermed i konflikt med EUs regler om statsstøtte. Norge 
har ment at ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift er en del av det 
generelle skatte- og avgiftssystemet, og at den derfor ikke rammes av reglene om 
statsstøtte. Denne konflikten har vært tatt til EFTA-domstolen, som den 20. mai 1999 
stadfestet ESAs syn om at differensiert arbeidsgiveravgift må betraktes som statsstøtte 
i henhold til artikkel 61 i EØS-avtalen, og at Norge derfor måtte endre ordningen slik 

                                                 
32 Vi kommer tilbake til hvorvidt redusert arbeidsgiveravgift gjør arbeidskraften billigere for bedriftene 
i kapittel 4. Stikkordet er lønnsoverveltning. 
33 European Surveillance Authority 
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at den ble i samsvar med statsstøttereglene i denne avtalen. Norge foreslo, som en 
følge av dette, visse endringer i næringsavgrensning. Disse innebar at bedrifter i 
enkelte næringer må betale høgeste sats uavhengig av lokalisering. I tillegg foreslo 
man en endring i virkeområdets utstrekning. Norges forslag ble godtatt av ESA 22. 
september 2000, og det gjelder fram til 1. januar 2004. Dette innebærer at det betales 
full sats for arbeidsgiveravgiften, uavhengig av arbeidstakers bosted, for følgende 
virksomheter fra 1. januar 2000: 

A) Stedbundne næringer, dvs næringer uten alternativ beliggenhet 

• Foretak som produserer elektrisitet skapt ved vannkraft 
• Foretak som utvinner råolje eller naturgass 
• Foretak som yter en eller flere av følgende tjenester tilknyttet utvinning av olje 

eller gass: 
o Prøve- eller produksjonsboring på kontrakt 
o Servicevirksomhet i forbindelse med olje- og gassutvinning 
o Bore- eller brønnservice på kontrakt 

Bestemmelsen omfatter ikke tjenesteyting knyttet til leitevirksomheten, eller 
drift og bruk av innretninger i den utstrekning de brukes til leitevirksomhet. 

• Foretak som bryter metallholdig malm, med unntak av jernmalm og jernmalm 
med innhold av mangan, eller foretak som utvinner industrimineralene nefelin-
syenitt eller olivin. 

B) Næringer med spesifikke sektorregler for støtte, som 

• Foretak som produserer EKSF-stål34 
• Foretak som bygger eller reparerer selvdrevet, sjøgående kommersielt fartøy. 

Med slike fartøy forstås: 
o Fartøy på minst 100 BRT for transport av passasjerer eller gods 
o Fartøy på minst 100 BRT til særlige formål 
o Slepebåt på minst 365 kW 
o Fiskefartøy på minst 100 BRT bestemt for eksport til land utenfor 

EØS-området 
Bestemmelsen omfatter også foretak som foretar vesentlig ombygging av 
fartøy som nevnt ovenfor, dersom fartøyet er over 1000 BRT. Bestemmelsen 
gjelder imidlertid ikke for reparasjon av fartøy hjemmehørende i Nordland, 
Troms eller Finnmark, av fartøy som utelukkende drives på norsk 
sjøterritorium, eller av fartøy som har akutt behov for reparasjon. 

C) Enkelte konkurranseutsatte tjenesteytende næringer 
• Foretak med mer enn 50 ansatte som utfører godstransport på veg. Som gods-

transport regnes ikke egentransport etter samferdselslovens § 8. Bestemmelsen 
i dette punktet omfatter ikke tilfeller der godstransporten kun finner sted 
innenfor et lokalt avsperret næringsområde 

• Foretak som produserer telekommunikasjonstjenester 
• Foretak som er nevnt i finansieringsvirksomhetslovens § 1-4 eller verdipapir-

handelsloven § 7-1 jf § 1-2 første ledd, dersom foretaket har filial, driver 
grenseoverskridende virksomhet, eller har etablert dattersforetak som driver 
tilsvarende virksomhet i andre stater innen EØS-området. 

                                                 
34 Foretak som driver med produksjon av stål omfattet av traktaten om Det Europeiske Kull- og 
Stålfellesskap (EKSF-traktaten) 
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Disse unntakene bryter med det næringsnøytrale utgangspunktet for innføringen av 
den differensierte arbeidsgiveravgiften. Unntakene under C) kan lede til problemer 
med grensetrekking og håndheving, og mulige uheldige tilpasninger for å utnytte 
bestemmelsene. 

Alle næringer nevnt under A)-C), unntatt godstransport på veg og produsenter av 
EKFS-stål, kan nyte godt av et bunnfradrag, såkalt ’bagatellmessig støtte’, på 100.000 
Euro over tre år (ca 250.000 kr pr år med dagens kronekurs). Småbedrifter i disse 
næringene kan opprettholde differensiert avgift for all lønn og godtgjørelse. Totalt ut-
gjorde endringene A)-C) da de ble innført en økning i innbetalt arbeidsgiveravgift på 
under tre prosent. 

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er ESA-godkjent som en indirekte 
transportstøtteordning, begrunnet ut fra at den kan regnes som en kompensasjon for 
avstand og dermed for merkostnader ved transport i distriktene.  

Hovedmålsettingen i regionalpolitikken, om opprettholdelse av hovedtrekkene i bo-
settingsmønsteret, er et særnorsk fenomen. I Europa er det da også liten tradisjon for 
subsidiering av arbeidskraft som regionalpolitisk virkemiddel. Storbritannia måtte gi 
opp sitt eneste tiltak av denne typen allerede i 1976, etter protester fra de andre med-
lemslandene i EF. Sverige fikk, som EU-medlem, avslag (desember 2000) på å opp-
rettholde ordningen med 8% generell reduksjon i sosialavgifter for et begrenset antall 
tjenestesektorer i Nord-Sverige, med mindre det ble foretatt visse endringer i ordnin-
gen. EU-kommisjonen fryktet at enkelte bedrifter ville bli overkompensert, og den 
mente at forholdet mellom merkostnader og kompensasjon ikke var godt nok doku-
mentert. Sverige prøvde aldri å tillempe en ny ordning, så vi vet ikke om en slik ville 
vært en innskjerpelse i forhold til den norske løsningen. Svenskene legger i budsjett-
proposisjonen for år 2003 opp til å innføre differensiert arbeidsgiveravgift for noen 
kommuner, innenfor EUs regler om bagatellmessig støtte. 

ESA har i stor grad tillatt den norske ordningen overfor vareproduserende virksomhet 
etter reglene om transportstøtte, men de mener tjenesteytende næringer og annen 
såkalt ikke-vareproduserende virksomhet ikke kan komme inn under disse reglene. De 
har likevel godtatt å videreføre differensieringen for størsteparten av tjenesteytende 
næringer med utgangspunkt i bagatellstøtteregelverket, og ut fra at deler av tjeneste-
ytende sektor ikke driver konkurransevridende aktivitet og dermed ikke omfattes av 
statsstøttereglene i EØS-avtalen. Reglene om bagatellmessig støtte hjelper kun helt 
bedrifter som har fordel av nedsatt arbeidsgiveravgift på mindre enn omlag 250 000 
kr pr år. Øvrige bedrifter får et bunnfradrag på 250 000 kr og betaler full sats for det 
overskytende. 

Vi har pekt på at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er godkjent av ESA 
fram til 1. januar 2004. Fra denne dato kan ordningen videreføres som den er, den kan 
bli fjernet, eller vi kan få en eller annen form for mellomløsning eller modifisering av 
dagens løsning. Det endelige resultatet avhenger av forhandlinger mellom Norge og 
ESA. Signalene fra ESA tyder på at ordningen må modifiseres kraftig dersom den 
skal kunne opprettholdes, mens norske myndigheter ønsker å opprettholde ordningen 
mest mulig slik den er. 
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4 Effekter av differensiert arbeidsgiveravgift 

Vi har til nå kort pekt på noen regionale utviklingstrekk og utfordringer for regional-
politikken, vi har sett på hvordan den differensierte arbeidsgiveravgiften er utformet 
og pekt på hvorfor dette virkemiddelet nå er under press. Norske myndigheter er, som 
nevnt, innstilt på at ordningen skal fortsette også i framtida. Dette standpunktet er 
basert på at man tror virkemiddelet er rimelig treffsikkert ut fra målsettingene med 
det, og at det er enkelt å administrere. 

Effektutvalget vil i dette kapittelet diskutere effektene av differensiert arbeidsgiverav-
gift nærmere. Utvalgets analyse tar utgangspunkt i hvilken grad differensiert 
arbeidsgiveravgift som virkemiddel treffer de regionalpolitiske målsettingene. Vi 
diskuterer også metodiske problemer, som hvordan provenytapet for staten av eksi-
sterende ordning skal beregnes, mulige overveltningsmekanismer i lønn og produkt-
marked, bruk av kontrafaktiske analyser, mikro- eller makrobetraktninger, effekter på 
kort og lang sikt osv. Analysen i dette kapittelet er i hovedsak basert på Hervik et al 
(2001), Cappelen og Stambøl (2002) og Hervik og Rye (2002). I kapittel nn vil vi 
drøfte effekter av å fjerne den regionale differensieringen nærmere. 

Hervik et al (2001) er sluttrapporten fra et utvalg nedsatt av Kommunal- og regional-
departementet (KRD) for å vurdere kunnskapsstatus når det gjelder den differensierte 
arbeidsgiveravgiften. Her gjennomgås tiltakets historikk og litteraturen på området, 
og her gjennomføres en analyse av mulige alternativer til arbeidsgiveravgiften. Cap-
pelen og Stambøl (2002) har, på oppdrag for Effektutvalget, gjort en makroøkono-
misk analyse av effekter av å jevne ut den differensierte arbeidsgiveravgiften, samt av 
mulige alternative virkemidler. Analysen er gjennomført både på nasjonalt og 
regionalt nivå. Hervik og Rye (2002) gjennomfører, med utgangspunkt i bedriftsdata, 
en analyse av effekter av den differensierte arbeidsgiveravgiften, samt en vurdering av 
effektene av alternative virkemidler. Her er det lagt vekt på ulike måter å gruppere 
bedriftene og deres ansatte på.  

4.1 Provenyeffekter av den differensierte arbeidsgiverav-
giften 

Den differensierte arbeidsgiveravgiften er utformet som et delvis eller helt fritak for 
arbeidsgivers innbetaling av skatt på bruk av arbeidskraft, målt i forhold til utbetalt 
lønn inklusive godtgjørelser. Fritakets omfang avhenger av i hvilken arbeidsgiver-
avgiftssone arbeidstaker bor. Maksimal sats er i dag 14,1% utenfor sonene for 
arbeidsgiveravgift, og minimal sats er 0%. Gjennomsnittet for hele landet er ca 13%. 
Dette gjennomsnittet gjelder altså næringslivet i hele landet. Man kan beregne tilsva-
rende satser for næringene. Her vil satsene avhenge av de ulike næringenes lokaliser-
ing. Tabell 4.1 viser avvik fra den maksimale satsen for hver næring. Avvikene er be-
regnet med utgangspunkt i lønns- og trekkoppgaveregisteret i SSB. Det gjennom-
snittlige avviket vil her være (14,1 – 13) eller 1,1. 
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Tabell 4.1 Gjennomsnittlig sats for arbeidsgiveravgift etter næring. Avvik fra den 
nasjonale satsen (14,1%) i prosentpoeng 

Jordbruk 2,1 
Skogbruk 1,7 
Fiske og fangst 5,6 
Fiskeoppdrett 2,5 
Næringsmiddelindustri 2,2 
Diverse industri 0,9 
Treforedlingsindustri 0,1 
Kjemiske råvareindustri 0,9 
Raffineringsindustri 1,9 
Råmetallindustri 2,4 
Verkstedsindustri 1,1 
Skips- og plattformbygging 1,0 
Kraftforsyning 0,0 
Bygge- og anleggvirksomhet 1,0 
Varehandel 1,0 
Utvinning og råolje og gass  0,0 
Utenriks sjøfart 1,2 
Innenlandsk transport 0,8 
Bank og forsikring 1,0 
Boligtjenester 0,7 
Annen privat tjenesteyting 0,3 
Statlige forvaltningssektorer 0,0 
Kommunale helsetjenester 2,0 
Kommunal undervisning 2,0 
Kommunal forvaltning 2,2 
Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Tabellen viser at primærnæringene, næringsmiddelindustrien, noen andre industri-
næringer og kommunesektoren er de næringene som i gjennomsnitt har lavest arbeids-
giveravgift i dag. Dette skyldes at disse næringene er overrepresentert i regioner med 
lav sats. De fleste private tjenesteytende virksomheter har en noe høgere sats enn 
gjennomsnittet, noe som selvsagt kan forklares med deres lokalisering i sentrale strøk. 
Statlige sektorer, oljeutvinning og kraftforsyning har høgeste sats (14,1%). 

Redusert arbeidsgiveravgift innebærer en subsidiering av bruk av arbeidskraft bosatt 
innenfor en av sonene med redusert avgift. Subsidieringen innebærer indirekte en 
kostnad for staten ved at den unnlater å kreve inn full sats for arbeidsgiveravgiften 
over hele landet. Provenyeffekten av arbeidsgiveravgiften kan beregnes som statens 
tapte inntekter som en følge av at satsen varierer geografisk. Dette kan beregnes som 
differansen mellom maksimalsatsen (14,1%) og gjennomsnittssatsen for hele landet 
(ca 13%), målt i forhold til utbetalt lønn i alle næringer i hele landet. Den såkalte 
kakseskatten utgjør kun omtrent 0,1 prosentpoeng av gjennomsnittsatsen og skaper på 
den måten små problemer ved beregning av provenyeffekter. Samlet provenytap for 
staten er beregnet til 6,3 mrd kr i 1999, 6,8 mrd kr i 2000 og 8,4 mrd kr i statsbudsjet-
tet for 200335. Provenytapet øker med økt samlet lønnsutbetaling i landet, enten økt 
lønnsutbetaling skyldes økte lønninger eller økt sysselsetting. Det statlige proveny-
tapet har sin motpost i norske bedrifter som sysselsetter arbeidstakere bosatt innenfor 
                                                 
35 Tallene er beregnet som om alle som betaler redusert sats hadde betalt full sats 
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en av sonene for nedsatt arbeidsgiveravgift. Bedriftene får altså en provenygevinst 
dersom de sysselsetter folk fra sone 2-5. Denne provenygevinsten kommer i 
utgangspunktet bedriftene til gode, og den kan fordeles på forskjellige måter. 

Det understrekes at beregningene av provenyeffekt er relativt statiske. Beregningene 
tar utgangspunkt i det eksisterende aktivitetsnivået, og en forutsetter at bedriftene ville 
tilpasset seg det samme aktivitetsnivået også med en høgere arbeidsgiveravgift. Ideen 
med en differensiert arbeidsgiveravgift er å påvirke bedriftenes tilpasning i retning av 
økt bruk av arbeidskraft. Det kan derfor synes noe rart å beregne provenyeffekter som 
om bedriftene ikke tilpasser seg den lave satsen. Bedriftenes varierende mulighet, 
avhengig av konkurranseposisjon, for å velte en del av en høgere sats over på sine 
kunder, samt mulige overveltningseffekter i lønn, er heller ikke tatt hensyn til. Vi vil 
drøfte en del slike elementer seinere i rapporten.  

4.1.1 Provenyeffekt etter sone 

Utgangspunktet for selve tiltaket differensiert arbeidsgiveravgift er at staten ønsker å 
subsidiere bruken av arbeidskraft i distriktene. En oversikt over provenygevinsten 
etter sone for nedsatt arbeidsgiveravgift illustrerer i hvilken grad dette lykkes. Den 
samlede provenyeffekten var i år 2000 6,8 mrd kr36. Dette er en vekst på omtrent 50% 
siden 1994. 

Figur 4.1 Provenygevinst etter sone for nedsatt arbeidsgiveravgitt. Prosent av totalt 
proveny, 1994 og 2000 
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Figur 4.1 viser at provenygevinsten i sentrale strøk pr definisjon er lik null, siden 
arbeidsgiveravgiften er 14,1% der. Mesteparten av provenygevinsten finner vi i sone 
4, som får omtrent halvparten av gevinsten. Legger vi sammen med sone 5, ser vi at 
Nord-Norge og Nord-Trøndelag til sammen mottar omtrent 70% av gevinsten. 
Provenygevinsten i sone 3 er relativt liten (under 10% i år 2000). Selv om sone 3 og 5 
er omtrent like store, ser vi at provenygevinsten er dobbelt så høg i sone 5. Trass i 
relativt høg sats for arbeidsgiveravgiften, er provenygevinsten i sone 2 høgere enn 

                                                 
36 Før tilpasningene som fulgte av EØS-dommen i år 2000, se avsnitt 3.4 
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gevinsten i sone 5, men under halvparten av gevinsten i sone 4 (som er omtrent like 
stor som sone 2). Den differensierte arbeidsgiveravgiften virker altså etter hensikten, 
når vi ser på fordeling av provenygevinsten. 

Utviklingen fra 1994 til 2000 viser en betydelig nedgang i mer sentrale områder sørpå 
(sone 2), en økende andel i sone 3 (perifere områder sørpå), samt en rimelig stabil 
andel i sone 4 og 5. Dette skyldes i all hovedsak den omlegging av sonene som fant 
sted i år 2000. 

4.1.2 Provenyeffekt etter næring 

Provenyeffekten etter næring er i hovedsak et uttrykk for næringssammensetning i de 
ulike sonene. Figur 4.2 viser at omtrent 1/3 av provenygevinsten tilfaller offentlig sek-
tor (kommunal og fylkeskommunal virksomhet). Staten betaler full avgift, uavhengig 
av lokalisering. Gevinsten for kommunesektoren har vært relativt stabil fra 1994 til 
2000. Privat tjenesteyting, særlig transport og forretningsmessig tjenesteyting, har fått 
en økende andel av provenyet i perioden. Provenygevinsten for industrien utgjør en 
standig synkende andel av totalprovenyet. Dette skyldes at sysselsettingsveksten i 
sonen i perioden har kommet innenfor deler av privat tjenesteyting og delvis i offent-
lig virksomhet. Sysselsettingen har derimot gått tilbake innenfor industri.  

Figur 4.2 Provenyeffekt etter næring år 1994 og 2000. Prosent av total 
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Kilde: Hervik og Rye (2002) 

Tabell 4.2 viser hvordan den beregnede provenygevinsten fordelte seg på næring og 
sone for arbeidsgiveravgift i år 200037. Her framgår det at andelen for industri er spe-
sielt høg i sone 2 (og til dels i sone 3). Dette gir uttrykk for at industrien betyr relativt 
mye for sysselsettingen i disse områdene. I Nord-Norge (sone 4 og 5) er industrian-
delen under halvparten så stor. Vi ser at provenygevinsten for offentlig sektor øker 
med sonenummer, dvs at offentlig sektors andel av provenygevinsten går opp når 

                                                 
37 Effekten i sone 1 er satt lik null, selv om man strengt tatt ikke kan beregne andeler av null. 
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arbeidsgiveravgiften synker. Dette er et uttrykk for at offentlig sektors andel av sys-
selsettingen er høgere desto lenger nord man kommer. Samtidig ser vi at andelen som 
tilfaller transport- og kommunikasjon er høgere i de to sonene Nord-Norge enn i de 
sørnorske sonene. For øvrig privat tjenesteyting er det små forskjeller mellom sonene. 
Drøftingen i avsnitt 2.2 viste da også at det i hovedsak er i sentrale områder en finner 
disse næringene. 

Tabell 4.2 Provenyeffekt etter sone og næring år 2000. Prosent av gevinsten i hver 
sone. Millioner kroner. 
Næring Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Totalt
Jordbruk, skogbruk og fiske 0 2,7 4,2 2,2 2,4 2,5
Bergverksdrift og utvinning 0 2,9 1,6 1,7 1,2 1,9
Industri 0 23,4 16,1 12,2 10,4 14,7
Kraft- og vannforsyning 0 2,4 1,8 1,6 1,8 1,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 0 8,0 8,4 6,9 7,2 7,3
Varehandel, reparasjoner 0 9,4 11,6 12,3 11,2 11,4
Hotell og restaurant 0 2,7 4,1 2,7 3,5 3,0
Transport og kommunikasjon 0 8,1 7,5 10,8 10,4 9,9
Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting og 
forsikring 0 6,5 6,8 9,2 6,3 7,9

Andre sosiale og personlige tjenester 0 4,3 4,5 5,5 6,3 5,3
Fylkeskommunal og kommunal sektor 0 29,4 33,2 34,8 39,2 34,3
Ubestemt 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Sum (mill kr) 0 1 478 602 3 511 1 195 6 786
Kilde: Hervik og Rye (2002) 

De største forskjellene mellom sonene finner vi med andre ord innafor industri og 
offentlig virksomhet. Det er interessant, dersom vi ser tilbake til formålet med ordnin-
gen med differensiert arbeidsgiveravgift (kapittel 3), at effekten er størst i kommunal 
sektor. Lavere lønnsutgifter som en følge av lav arbeidsgiveravgift38 har etter all sann-
synlighet vært med på å gi kommunal sektor i distriktene større handlefrihet, slik at en 
har kunnet opprettholde et bredt servicetilbud og høg sysselsetting. I den forstand har 
den differensierte arbeidsgiveravgiften truffet de opprinnelige målsettingene, som var 
knyttet til å bidra til økt sysselsetting i tjenestesektoren i distriktene.  

4.1.3 Provenyeffekt etter bedriftsstørrelse 

Selv om 1/3 av provenygevinsten tilfaller offentlig virksomhet, gjenstår omtrent 2/3 
til privat virksomhet. Tabellen og figuren i forrige avsnitt illustrerer hvilke næringer 
som nyter godt av dette. Vi har også vist andelen av selvstendig næringsdrivende i de 
ulike regionene (se Figur 3.3). Mange av dem som er selvstendig næringsdrivende har 
små eller mellomstore bedrifter, men får ikke noe av provenygevinsten når det gjelder 
egen lønn. Provenygevinsten kan likevel fordeles etter bedrifters størrelse. Det sier 
noe om i hvilken grad det er store eller små bedrifter som i størst grad får fordelen av 
nedsatt arbeidsgiveravgift. 

                                                 
38 Samlet for alle soner dreier det seg om i overkant av 2,3 mrd kroner i provenygevinst for kommunal 
sektor, noe som tilsvarer av 5% av rammeoverføringene til kommuner og fylkeskommuner i alt. 
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Tabell 4.3 Provenyeffekt etter antall ansatte per bedrift år 2000. Prosent av privat 
provenygevinst i sonen. Sum i millioner kroner 

Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Landet 
Under 2 ansatte 0 2,8 3,8 2,7 3,5 2,9 
2 til 4 0 9,8 12,4 10,7 14,0 11,1 
5 til 9 0 13,2 17,4 15,8 19,7 16,0 
10 til 19 0 15,7 18,6 18,3 21,1 18,2 
20 til 49 0 19,2 21,3 20,1 20,4 20,1 
50 til 99 0 11,5 11,7 10,9 7,9 10,6 
100 til 250 0 10,8 7,9 11,7 8,9 10,7 
Over 250 0 16,9 7,0 9,8 4,6 10,4 
Sum mill kr 0 1 039 400 2 280 689 4 408 
Kilde: Hervik og Rye (2002)  

Tabell 4.3 viser hvordan provenygevinsten fordeler seg på private bedrifter etter antall 
ansatte i bedriftene. Noe over 50% av gevinsten går til bedrifter med flere enn 20 an-
satte, og noe under 50% til bedrifter med færre ansatte. Det er gjennomgående slik at 
vi finner de største bedriftene som nyter godt av ordningen i sone 2, og til dels i sone 
4. I sone 5 og 3 er bedriftene gjennomgående noe mindre, og de minste bedriftene 
finner vi i sone 5 i Nord-Troms og Finnmark. 

4.1.4 Provenyeffekt etter liknings- og kontorkommune 

Arbeidsgiveravgift betales etter arbeidstakers hjemstedskommune (likningskommu-
ne). Likningskommune og kommunen der bedriften er lokalisert kan ligge i forskjel-
lige soner. Det betyr at de ansatte kan pendle mellom sonene, men det betyr også at 
provenygevinsten av differensiert arbeidsgiveravgift til en viss grad tilfaller bedrifter 
lokalisert i sone 1 (full arbeidsgiveravgift). Dersom man legger det distriktspolitiske 
bosettingsmålet til grunn, trenger ikke dette være noe problem. Pendling fra en sone 
med lav avgift til en sone med høg avgift gjør arbeidstakeren relativt sett billigere for 
arbeidsgiver, og dermed mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Dette kan bidra til at det 
blir mulig for arbeidstakeren å bli bosatt på hjemstedet selv om det kan være vanske-
lig å finne relevant eller ønsket jobb der. 

Tabell 4.4 Andel av lønnsgrunnlag i pst opptjent av arbeidstakere bosatt i hver sone 
fordelt på arbeidsgivers kontorkommune, år 2000 

Kontorkommune     Liknings-
kommune sone 1 sone 2 sone 3 sone 4 sone 5 Sum 
Sone 1 99 1 0 0 0 100 
Sone 2 31 68 1 0 0 100 
Sone 3 22 4 73 1 0 100 
Sone 4 14 1 0 85 0 100 
Sone 5 12 1 0 8 79 100 

Kilde: Hervik og Rye (2002) 

Tabell 4.4 viser hvordan lønnsgrunnlaget opparbeidet av arbeidstakere i hver sone 
fordeler seg på arbeidsgivers kontorkommune. Tabellen gir derfor en indikasjon på 
pendling, og dermed lekkasje av fordelen ved differensiert arbeidsgiveravgift til 
bedrifter i lavere soner. Det er som ventet størst innpendling fra sone 2 til sone 1 der 
31% av lønnsgrunnlaget som liknes til sone 2 er utbetalt av arbeidsgivere med kontor-
kommune i sone 1. Vi ser at 79% av lønnsgrunnlaget som er opparbeidet av arbeids-
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takere registrert bosatt i sone 5, er utbetalt av arbeidsgivere med kontoradresse i sone 
5. Arbeidsgivere i sone 1 utbetaler 12% av det lønnsgrunnlaget som arbeidstakere 
bosatt i sone 5 tilegner seg. 8% av grunnlaget i sone 5 opparbeides i nabosonen sone 
4. Tatt i betraktning de store geografiske avstandene er det relativt stor utpendling fra 
sone 5, og klart høgere enn sone 4, der 85% av grunnlaget opparbeides i sone 4. 
Størrelsen på det totale lønnsgrunnlag som liknes til hver sone spiller også inn i 
forhold til hvor mye pendling eventuelt slår ut i det totale lønnsgrunnlag i den enkelte 
sone. Da 83% av lønnsgrunnlaget i Norge liknes til sone 1 vil naturlig nok pendling til 
andre soner utgjøre en liten andel av det totale lønnsgrunnlag som liknes til sone 1. 
Tilsvarende vil 8% av lønnsgrunnlaget i Norge opparbeides av arbeidstakere som 
likner til sone 2, 1% til sone 3, 7% til sone 4 og 1% til sone 5. I overkant av 800 mill 
kr, eller ca 18% av provenygevinsten som følge av differensiert arbeidsgiveravgift i 
privat sektor, tilfaller bedrifter som har kontorkommune i sone 1, dvs. at de har an-
satte som likner til høgere soner. Den største lekkasjen av provenygevinst til sone 1 
kommer fra sone 2 og sone 4 (Hervik og Rye 2002).  

4.2 Tilpasninger til redusert arbeidsgiveravgift 

Ovenfor har vi diskutert provenygevinster ved redusert arbeidsgiveravgift og hvordan 
disse er fordelt. I et regionalt og distriktspolitisk perspektiv er fordelinger av proveny-
gevinster av interesse, men diskusjonen tar ikke opp bedrifters (og arbeidstakeres) 
tilpasning til den reduserte arbeidsgiveravgiften. Det er den tilpasningen ordningen 
medfører for samfunnet som gir oss effektene av tiltaket. Hvilke effekter vi til slutt 
får, avhenger av hvordan en del sentrale mekanismer i den regionale økonomien 
virker. Her står lønnsoverveltning, det vil si hvordan arbeidsmarkedet virker, sentralt. 
Tilsvarende vil effektene også avhenge av bedriftenes markedsposisjon, dvs. i hvilken 
grad det er mulig å overvelte kostnadene ved arbeidsgiveravgift på deres kunder. 
Dette vil vi se nærmere på i avsnitt 0.  

4.2.1 Sammenlikningsgrunnlaget og det kontrafaktiske 

Den differensierte arbeidsgiveravgiften har eksistert som ett av de viktigste distrikts-
politiske virkemidlene i Norge i snart 30 år. Man kan derfor regne med at virkemid-
delet er kjent blant aktørene, og at næringslivet og arbeidsmarkedet tar hensyn til 
virkemiddelet når man tilpasser seg. Virkemiddelet gir i utgangspunktet et insentiv for 
arbeidsgivere til å sysselsette personer bosatt i områder med nedsatt avgift. De til 
enhver tid eksisterende strukturer i næringsliv og arbeidsmarked må derfor antas å 
være påvirket av dette virkemiddelet, i tillegg til av en rekke andre forhold. 

For å kunne si noe om i hvilken grad virkemiddelet virker, må vi vite hva vi sammen-
likner med. Siden virkemiddelet har eksistert så lenge, er det vanskelig å tenke seg en 
situasjon uten dette insentivet. Vi må finne noe å sammenlikne med. Dette kan gjøres 
ved å sammenlikne med områder med full arbeidsgiveravgift (utenfor sonene), ved å 
sammenlikne mellom sonene, eller ved å konstruere oss en alternativ, eller kontra-
faktisk, virkelighet som vi bruker som sammenlikningsgrunnlag. Både sammenlikning 
på tvers av soner og konstruksjon av en kontrafaktisk virkelighet er metoder som har 
sine svakheter. 

Styrken med å sammenlikne mellom ulike områder, er at man får isolert virkemid-
delets betydning. Det området man sammenlikner med, bør i så fall være så likt det 
området man analyserer effekter av virkemiddelet i som mulig. I avsnitt 3.2 har vi for 
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eksempel pekt på at det er en god del likheter mellom sone 2 og 4, og mellom sone 3 
og 5, for den differensierte arbeidsgiveravgiften. Samtidig har vi pekt på flere viktige 
forskjeller mellom disse områdene, spesielt når det gjelder næringsstruktur. Man kan 
derfor gå ut fra at tilpasningen til virkemiddelet blir forskjellig av andre grunner enn 
at virkemiddelet er forskjellig dosert i henholdsvis sone 2 og 4, og sone 3 og 5. I en 
analyse av tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark har Hervik m.fl. (2002a, 2002b) 
sammenliknet utviklingen i tiltakssonen med utviklingen i ’resten av Nord-Norge 
unntatt Tromsø’. En del av forskjellene i utvikling mellom tiltakssonen og resten av 
Nord-Norge på begynnelsen av 1990-tallet tilskrives i denne analysen effektene av 
virkemiddelpakken. Samtidig virket en rekke andre forhold, blant annet en generell 
nedgangskonjunktur, utviklingen i fiskerinæringa og andre strukturelle forskjeller, inn 
på utviklinga samtidig. Kritikere kan med rette hevde at det er vanskelig å isolere 
effekten av virkemiddelpakken fra effekten av andre utviklingstrekk i dette tilfellet, 
og at dette bidrar til å svekke styrken i konklusjonene noe. 

Et alternativ til å sammenlikne ’policy on’ med ’policy off’ på denne måten, kan være 
å forsøke å tenke seg en virkelighet uten virkemiddelet. En slik kontrafaktisk virkelig-
het er vanskelig å etablere, men det finnes flere måter en kan gjøre dette på (se Teigen 
2002). Poenget er, uansett hvordan man etablerer det kontrafaktiske, å konstruere et 
tenkt sammenlikningsgrunnlag som kan brukes som utgangspunkt for å isolere og 
analysere effekter av virkemiddelet. Noen eksempler på kontrafaktiske metoder: 

• Bruk av økonomiske modeller 
Dersom man konstruerer simuleringsmodeller som beskriver sammenhenger i 
økonomien, og man tror disse sammenhengene er godt beskrevet i modellene, 
kan man simulere virkningene av endringer i virkemiddelbruk. På den måten 
kan man konstruere verdener med ’policy on’ og ’policy off’, og sammenlikne 
effekter for sentrale størrelser (for eksempel sysselsetting, verdiskaping, pro-
duksjon). Dersom man kun endrer det aktuelle virkemiddelet, vil dette kunne 
gi en form for svar på effekten av det. Kvaliteten på resultatene av analysen 
hviler i dette tilfellet på de sammenhengene man modellerer, på modellens 
relevans, på kvaliteten på data, på forutsetninger osv. Modellene kan enten 
være mikrobaserte (aktører) eller makrobaserte (totalbetraktninger, gjennom-
snittsbetraktninger), og de kan være empiriske eller teoretiske. 

• Bruk av intervjuundersøkelser og lignende 
En vanlig brukt metode er å spørre dem som mottar et virkemiddel om hvor-
dan virkemiddelet har påvirket deres tilpasning, eller at en spør ikke-mottakere 
hvordan et potensielt virkemiddel vil kunne påvirke dem. Svarene en får bru-
kes i dette tilfellet til å anslå (potensielle) effekter av virkemiddelet. Styrken 
ved denne metoden er at en går til kjernen av problemet, i den forstand at en 
spør dem som mottar virkemiddelet direkte. Svakheten er at intervjuobjektet 
kan svare strategisk. I mange tilfeller kan det også hende at det er vanskelig å 
anslå effekter også for intervjuobjektet, spesielt dersom spørsmålsstiller er 
interessert i effektene på andre variabler enn intervjuobjektet kjenner. Hervik 
og Johansen (1992) og Bræin og Hervik (1996) er eksempel på analyser av 
denne typen, og en finner elementer av denne typen analyser også hos 
Pedersen og Eikeland (1997). Teigen (2002) viser at mange av virkemidlene 
innenfor den smale distriktspolitikken er evaluert på denne måten. 

Bjørnsen og Mønnesland (1998) og Teigen (2002) diskuterer det kontrafaktiske alter-
nativ videre. Her understrekes viktigheten av at det legges mye arbeid i dette, slik at 
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det gir best mulig grunnlag for å anslå effekter. Man peker på at formålet med det 
kontrafaktiske alternativ er å isolere virkemiddelets addisjonalitet, det vil si at man i 
størst mulig grad isolerer effektene av virkemiddelet i seg selv. Man må spesielt påse 
at dødvektstapet (utvikling som ville skjedd også uten bruk av virkemiddelet) og 
fortrengning (i hvilken grad bruk av virkemiddelet fortrenger utvikling som ville 
skjedd uten virkemiddelet) trekkes fra bruttoeffekten av virkemiddelet. Dette 
prinsippet syndes det, ifølge Teigen (2002), mot i mange analyser og evalueringer av 
virkemiddelbruk. 

I analysene i kapittel 5 tenker vi oss at effekten av den differensierte arbeidsgiver-
avgiften kan analyseres med utgangspunkt i hva som vil skje dersom differensieringen 
fjernes. Det kontrafaktiske består med andre ord i at vi tenker oss at satsen heves til 
14,1% over hele landet. Denne situasjonen er ikke usannsynlig fra 2004, dersom re-
sultatene av forhandlinger med ESA om den differensierte arbeidsgiveravgiften blir at 
den må fjernes i sin nåværende form. Avsnitt 5.1 fokuserer på effekter av at avgiften 
fjernes for den makroøkonomiske utvikling og for regional sysselsettingsutvikling. 
Resultatene her avhenger bl.a. av i hvilken grad en avgiftsøkning kan overveltes i økt 
produktpris eller reduserte lønninger.  

4.2.2 Noen betraktninger knyttet til overveltning av kostnader 

Tanken bak den differensierte arbeidsgiveravgiften er å bidra til høgere sysselsetting i 
de delene av landet der arbeidsgiveravgiften er redusert, ved at den reduserte satsen 
skal bidra til at etterspørselen etter arbeidskraft blir vridd geografisk. Effektene 
avhenger av hvordan bedriftene i sone 2-5 tilpasser seg de lavere satsene, både i 
produkt- og arbeidsmarkedet. Økt arbeidsgiveravgift vil, isolert sett, føre til økt pris 
på arbeidskraft, og spørsmålet er i hvilken grad bedriften kan overvelte disse 
kostnadsøkningene i produktpris og/eller utbetalt lønn. Cappelen og Stambøl (2002) 
har gjennomført en teoretisk analyse av slike overveltningsmekanismer. Analysen er 
også gjengitt i vedlegg 2, og vi viser dit for en nærmere drøfting av fenomenet. 

Figur 4.3 Grad av kostnadsoverveltning ved ulik grad av markedsmakt i arbdeids- og 
produktmarkedet 
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Vi tenker oss nå en situasjon der bedriftens lønnskostnader øker ved at arbeidsgiver-
avgiften øker (representert ved en økning til 14,1% i sone 2-5). Figuren er ment å 
skulle illustrere hvordan bedriftens overveltningsmuligheter henger sammen med dens 
markedsmakt. Jo lenger ned til høgre i figuren en bedrift befinner seg, desto lavere er 
dens muligheter til å overvelte kostnadsøkningen i økt produktpris og/eller redusert 
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lønn. Effektene på sysselsettingen i en bedrift av økt arbeidsgiveravgift blir derfor 
generelt høgere jo lenger ned til høgre i figuren bedriften befinner seg39. Den motsatte 
situasjonen gjelder dersom bedriften befinner seg langt opp til venstre i figuren. 
Bedrifter som befinner seg her kan velte kostnadsøkningen over i produktpris og/eller 
utbetalt lønn.  

4.2.2.1 Overveltning i produktmarkedet 
En privat bedrift som har lav markedsmakt på produktmarkedet, tar produktprisen for 
gitt utenfra og tilpasser produksjonen til produktprisen. For mange bedrifter og 
næringer kan dette være en rimelig beskrivelse av situasjonen, spesielt bedrifter som 
produserer relativt standardiserte produkter og som konkurrerer på verdensmarkedet. 
Innenfor sonene for differensiert arbeidsgiveravgift kan smelteverk og fiskefored-
lingsbedrifter være eksempler på bedrifter med lav markedsmakt. I figuren vil denne 
typen virksomhet være plassert i nederste rad. 

Bedrifter som har høg markedsmakt på produktmarkedet vil være bedrifter av to 
typer. Det kan være nisjebedrifter. Disse kan konkurrere på et nasjonalt eller interna-
sjonalt marked, men de har markedsmakt fordi de produserer ikke-standardiserte pro-
dukter. Det kan også være lokale tjenesteprodusenter som nyter godt av naturlig skjer-
ming, for eksempel på grunn av geografiske hindringer. Disse kan skape seg lokale 
og/eller regionale monopoler, og de kan derfor velte en del av de økte kostnadene 
over på kjøper av deres produkt. 

4.2.2.2 Overveltning i arbeidsmarkedet 
Kolonnene i figuren representerer graden av overveltning i arbeidsmarkedet. Dersom 
vi tenker oss at det er fri konkurranse i arbeidsmarkedet, vil vi være i kolonnen lengst 
til høgre i figuren. I dette tilfellet vil arbeidstakere så vel som arbeidsgiver ta lønns-
satsen for gitt. Det er forskjell på den lønnssats arbeidstakerne mottar og den lønn 
arbeidsgiver betaler. Denne forskjellen representeres ved arbeidsgiveravgiften. I en 
normal situasjon vil arbeidsgiver etterspørre mindre arbeidskraft ved økende lønnssats 
– vi har fallende etterspørsel etter arbeidskraft. Spørsmålet er hvordan tilbudet av 
arbeidskraft oppfører seg. 

Figur 4.4 viser en situasjon hvor arbeidstilbudet i en region er helt uelastisk mht. end-
ringer i (konsum-)reallønna, mens etterspørselen etter arbeidskraft er fallende i (pro-
dukt-)reallønna. Skjæringspunktet mellom etterspørsels- og tilbudskurven vil 
kjennetegne en markedsløsning dersom arbeidsmarkedet kan beskrives som et 
frikonkurransemarked som på figuren. Sysselsettingen vil være N0 og lønna W0. Ved 
en økning i arbeidsgiveravgiften, skifter etterspørselskurven nedover og utbetalt lønn 
synker fra W0 til W1, mens sysselsettingen fortsatt er N0. I dette tilfellet er det altså 
full overvelting av endringer i arbeidsgiveravgiften på utbetalt lønn. Det er ikke særlig 
realistisk med et helt uelastisk tilbud i en region når folk kan flytte til regioner hvor 
lønna er høgere. Derfor beskriver figuren hva som kan skje i et arbeidsmarked med fri 
konkurranse, dersom folk har svært sterke bostedspreferanser slik at de ikke er 
mobile. 

                                                 
39 Overveltningsgraden ved lav markedsmakt i arbeidsmarkedet vil avhenge av hvordan tilbudet av 
arbeidskraft reagerer på lønnsendringer. Dette diskuteres nærmere nedenfor. 
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Figur 4.4 Grad av lønnsoverveltning av økt arbeidsgiveravgift ved 'fri konkurranse' i 
arbeidsmarkedet 
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Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Hvis derimot arbeidstilbudet er mer elastisk slik at tilbudet synker når utbetalt lønn 
reduseres, vil en ikke få full overvelting av skatteendringer i lønn. For å illustrere den 
andre ytterligheten kan vi tenke oss å betrakte W0 i Figur 4.4 som tilbudskurven for 
arbeid i et regionalt marked hvor det uendelig stor mobilitet. Dersom folk fikk denne 
lønnen var tilbudet uendelig stort, mens tilbudet var null dersom lønna var lavere enn 
W0. I dette tilfellet ville en økning i arbeidsgiveravgiften ikke påvirke utbetalt lønn 
siden denne måtte være på et bestemt nivå for at folk skulle tilby arbeid i denne regi-
onen (og lik folks alternativlønn). Lønnskostnadene for bedriftene ville øke like mye 
som avgiften og sysselsettingen vil således bli redusert fra N0 til N1. I dette tilfellet er 
det ingen overvelting av arbeidsgiveravgiften i utbetalt lønn. Denne situasjonen kunne 
også tenkes å beskrive tilfellet hvor lønna W0 ikke var resultatet av en frikonkurranse-
løsning, men snarere av sentrale forhandlinger hvor det ikke er noen regionale eller 
bedriftsvise forskjeller i lønn. Dette er nok ikke særlig realistisk, men kan tenkes å 
gjelde i noen sektorer eller for visse typer arbeidskraft hvor f.eks. mobiliteten kan 
antas å være stor. 

Virkeligheten ved fri konkurranse i arbeidsmarkedet ligger etter alt å dømme et sted 
mellom disse to alternativene. Arbeidsmarkedet i Norge er ikke kjennetegnet ved fri 
konkurranse. Det vanligste tankeskjema for å forstå lønnsdannelsen er basert på en 
modell for forhandlinger om lønn mellom ansatte og bedrifter, eventuelt mellom 
lønnstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Selv der en har sentrale eller forbundsvise 
forhandlinger, er det som regel lokale lønnsforhandlinger i etterkant av de nasjonale 
forhandlingene. Dette leder til en modell for lønnsdannelse der lønna bestemmes av 
de faktorene som påvirker bedriftens lønnsomhet, og de ansattes alternative 
sysselsettingsmuligheter. Et standard resultat fra økonometriske undersøkelser på 
nasjonalt nivå er at lønna på lang sikt avhenger av forhold som bestemmer 
bedriftenes lønnsevne. Dersom lønna bestemmes av en såkalt lønnskurve, der økt 
arbeidsledighetsrate reduserer lønna, kan vi få en situasjon som skissert i figuren 
nedenfor. 
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Figur 4.5 Grad av lønnsoverveltning i arbeidsmarkedet når lønnsfastsettelse skjer 
ved forhandlinger 
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Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Figur 4.5 illustrerer en situasjon der sysselsettingen (N) er mindre enn arbeidstilbudet, 
slik at det er ledighet i likevekt (lik avstanden mellom den vertikale tilbudskurven og 
N). Når arbeidsgiveravgiften øker, synker etterspørselen (linjen for etterspørsel får et 
negativt skift). I motsetning til i en situasjon med fri konkurranse (Figur 4.4) vil 
imidlertid lønnskurvene, illustrert ved de stigende kurvene i figuren, også få et skift 
nedover. Dersom relasjon (5) i vedlegg 2 gjelder, vil skiftet bli så stort at 
sysselsettingen blir uendret fordi lønna justeres ned like mye som arbeidsgiver-
avgiften har økt. Det finnes en rekke studier av betydningen av bedriftsinterne versus 
sentrale eller nasjonale forhold for lønningene. Noen av disse er det referert til i 
Hervik et al (2001). Dessuten er de nasjonale faktorene til syvende og sist intet annet 
enn en aggregering av bedriftsvise faktorer. Derfor vil de bedriftsrelaterte faktorene 
bestemme, og på lang sikt blir graden av overvelting stor.  

4.2.2.3 Overveltningsmekanismer i offentlig sektor 
Kommunal tjenesteyting står i en særstilling i forhold til produktmarkedet, fordi 
kommunene verken er pristakere eller fastlegger prisene på sine produkter selv. Det 
finnes ikke noe ordinært marked, og dermed priser, for kommunale tjenester. 
Kommunens inntekter, fra skatt, statlige overføringer og gebyrer, bestemmer deres 
aktivitetsnivå og tjenesteproduksjon. Overveltning av kostnader i markedet for 
kommunale tjenester vil derfor være vanskelig. 

Overveltningsmulighetene i arbeidsmarkedet er også mindre for kommunesektoren 
enn for privat virksomhet. Dette skyldes at lønningene i kommunesektoren i stor grad 
fastsettes gjennom sentrale forhandlinger. Det betyr at timelønna til de sysselsatte er 
gitt gjennom nasjonale satser, og at lønnskostnadene vil være høgest i sone 1 (full sats 
for arbeidsgiveravgiften), og synkende med sonenummer (sone 2-5) for ellers helt like 
kommuner. Endringer i arbeidsgiveravgiften vil således føre til et kostnadspåslag for 
kommunene tilsvarende differansen mellom full sats (14,1%) og dagens sats i sone 2-
5. 
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Et enkelt eksempel kan illustrere hvordan man kan tenke seg kommunenes tilpasning. 
Dersom det er et bestemt forhold mellom bruk av arbeidskraft og vareinnsats i 
produksjonen av kommunale tjenester, og de kommunale inntektene er gitt utenfra, vil 
økt arbeidsgiveravgift (og dermed økte lønnskostnader) gå ut over det samlede 
tilbudet av kommunale tjenester. Både sysselsettingen og vareinnsatsen må reduseres 
(proporsjonalt) for å møte de økte kostnadene. I dette tilfellet kan staten velge å 
kompensere kommunene for økte lønnskostnader, for eksempel gjennom å øke 
overføringene til kommunene tilsvarende kostnadsøkningen som følger av økt 
arbeidsgiveravgift. Gjennom avgiftskompensasjon kan altså staten minimere effektene 
for kommunal sysselsetting og tjenesteproduksjon av en avgiftsøkning. 

4.2.3 Følsomme bedrifter og næringer 

Eksemplene i forrige avsnitt illustrerer at effektene av redusert arbeidsgiveravgift på 
sysselsettingen avhenger av hvordan økonomien fungerer, og at vi kan tenke oss for-
skjellige måter økonomien fungerer på. Sysselsettingseffekten av økt arbeidsgiverav-
gift avhenger av i hvilken grad lønnskostnadene påvirkes av satsen på arbeidsgiverav-
giften (overveltning) og av i hvilken grad økte lønnskostnader påvirker sysselsettin-
gen. Det er slik at jo høgere overveltningen i lønninger er, desto mindre påvirkes 
sysselsettingen. Ved full overveltning vil økt arbeidsgiveravgift ikke påvirke syssel-
settingen, men den vil fungere kontraktivt i sone 2-5 gjennom redusert lønnsinntekt 
for de ansatte, og dermed redusert konsummotiverende inntekt og privat konsum. 
Ringvirkningene av økt arbeidsgiveravgift kan derfor bli at en får redusert syssel-
setting i sone 2-5 (og også i sone 1, gjennom redusert interregional konsumetterspør-
sel fra sone 2-5), selv om de direkte sysselsettingseffektene er neglisjerbare. I dette 
tilfellet fungerer arbeidsgiveravgiftsøkningen, gjennom overveltning, som et person-
rettet virkemiddel, som bidrar til å trekke inn kjøpekraft fra personer bosatt i sone 2-5. 

Den empiriske gjennomgangen i Hervik mfl (2001) konkluderte med at differensiert 
arbeidsgiveravgift på kort sikt er et relativt treffsikkert virkemiddel mht effektene på 
sysselsetting, siden overveltningseffekten er lav på kort sikt. På lenger sikt er over-
veltningsgraden mer usikker. Simuleringene hos Cappelen og Stambøl (2002) antyder 
at overveltningseffekten er stor, og nær 100%, på lang sikt (se avsnitt 5.1). 

Ulike bedrifter (næringer) er ulikt følsomme for endringer i arbeidsgiveravgiften. En 
kan peke på følgende karakteristika ved bedrifter som er mest følsomme for økt 
arbeidsgiveravgift (Hervik og Rye 2002): 

1. Generelt vil konkurranseutsatte næringer være mer utsatt for en økning i 
arbeidsgiveravgiften fordi de i mindre grad kan velte en kostnadsøkning over i 
prisene. Skjermede næringer kan i større grad velte kostnadsøkninger over i 
prisene.  

2. De mest priselastiske næringer vil tilsvarende problem som konkuranseutsatte 
næringer ved at de ikke kan velte kostnadsøkningen over i priser uten at dette 
får sterkt utslag i form av redusert etterspørsel. Ulike næringer vil stå overfor 
ulike priselastisiteter. Vi vil anta at for eksempel buss- og drosjenæringene i 
utkantstrøk står overfor en relativt prisfølsom etterspørsel, og i mindre grad 
kan velte kostnadsøkningen over i prisene selv om det ellers er relativt 
skjermede næringer. 

3. I tillegg vil økt arbeidsgiveravgift gi et relativt større utslag for arbeidsinten-
sive virksomheter. Som gjennomgangen i avsnitt 4.1 viser, tilfaller størstedelen 
av provenyeffekten kommunesektoren og små, tjenesteytende virksomheter. 
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Disse er arbeidsintensive i forhold til omsetning, og lønnskostnadene utgjør en 
stor andel av de totale kostnadene. Det betyr altså at følsomheten for økt avgift 
er sterkere i næringer der virkemiddelet er mest treffsikkert i forhold til økt 
sysselsetting. 

4. Bedrifter i soner med lavest arbeidsgiveravgift i dag, dvs. sone 3,4 og 5, som 
har den største fordelen i dagens system, vil oppleve den sterkeste relative 
forverring ved en utjevning av arbeidsgiveravgiften. 

5. Bedrifter med svak soliditet/lav egenkapital er mest utsatt for økte avgifter. I 
mange konkurranseutsatte industribedrifter er det for tiden svak lønnsomhet 
etter år med høg lønnsvekst. Samtidig er kronekursen svært sterk for tiden, og 
prisene faller internasjonalt på mange produkter. En stor andel av industrien er 
lokalisert slik at den nyter godt av redusert arbeidsgiveravgift, og den vil bli 
spesielt hardt rammet i ved et bortfall av arbeidsgiveravgift i den nærmeste 
perioden. Marginene er lave, og spesielt vil fiskeindustrien i Nord Norge være 
utsatt siden den er fra før er rammet hardt mht øvrige rammebetingelser. Mø-
belindustrien på Sunnmøre vil være tilsvarende utsatt. Hotell- og restaurant-
bransjen har også relativt små marginer og dårlig soliditet og er dermed utsatt. 
I tillegg sliter denne næringen med overkapasitet og sterk konkurranse. De kan 
ikke i særlig grad velte kostnadsøkningen over på prisene så det  vil slå ut på 
bunnlinja. 

6. Kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon vil være svært følsom for 
økt arbeidsgiveravgift dersom de økte lønnskostnadene ikke kompenseres på 
andre måter. 

4.2.4 Fører differensiert arbeidsgiveravgift til geografisk feilallokering 
av ressurser? 

Differensiert arbeidsgiveravgift er innrettet mot å øke distriktsbedriftenes etterspørsel 
etter arbeidskraft. Virkemiddelet er i prinsippet næringsnøytralt, og det er generelt 
virkende (i motsetning til selektive virkemidler, se avsnitt 5.3) og dermed enkelt å 
administrere. Virkemidler innrettet mot arbeidskraft er generelt effektive overfor 
arbeidsintensive, tjenesteytende næringer, og da spesielt næringer med høge lønns-
kostnader. Etterspørselen etter arbeidskraft fra arbeidsintensive næringer er følsom for 
endringer i lønnskostnadene. Endret arbeidsgiveravgift vil derfor virke sterkere over-
for sysselsettingen i denne typen virksomhet, som sysselsetter en stadig større andel 
av arbeidsstokken. Det betyr imidlertid ikke at dagens ordning med lavere arbeidsgi-
veravgift nødvendigvis har ført til lavere produktivitet og økt grad av arbeidsintensiv 
produksjon i distriktene. Industrialisering og kapitalinvesteringer er viktige kilder til 
vekst, men arbeidskraftintensive bedrifter er ikke nødvendigvis ensbetydende med 
bedrifter i stagnasjon og tilbakegang. Tjenesteytende næringer, særlig kompetanse-
intensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT), er relativt arbeidsintensive, og disse 
næringene har av ulike årsaker komparative fortrinn i sentrale områder framfor dist-
riktene med hensyn til etablering og vekst. En geografisk differensiert arbeidsgiverav-
gift vil kompensere noe for de skalaulempene som er distriktene til del mht KIFT-
næringer.  

Forskjellen mellom bedriftens lønnskostnader og utbetalt lønn til de ansatte utgjør hva 
en kaller skattekilen. Denne bidrar til at markedsprisen på arbeid blir ’feil’ (ineffektiv) 
i forhold til hva den burde vært i samfunnsøkonomisk forstand. Arbeidsgiveravgift er 
en del av denne skattekilen. Skattekommisjonen av 1992 fremmet en rekke forslag 
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som skulle redusere skattekilen. Nåværende skattekommisjon arbeider etter samme 
anliggende. En lavere arbeidsgiveravgift medfører lavere skattekile i sone 2-5, noe 
som gjør at en i disse områdene er nærmere den markedspris på arbeidskraft som etter 
økonomisk teori gir den mest effektive tilpasning i arbeidsmarkedet. En kan i den 
forstand avvise at differensiert arbeidsgiveravgift medfører en uheldig tilpasning mht 
for liten grad av arbeidsbesparende investeringer. Man kan like gjerne hevde at skatte-
kilen i sone 1 gir insentiver til for store arbeidsbesparende investeringer. 

Dersom ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fjernes, slik at satsen økes til 
14,1% i alle soner, vil bedriftene i sone 2-5 stå overfor nye relative priser på innsats-
faktorer. For en del, spesielt konkurranseutsatte, virksomheters vedkommende, kan 
dette føre til svekket konkurranseevne. Dersom man har investert for lite i arbeids-
kraftbesparende kapitalutstyr (fordi prisen på arbeidskraft har vært lav) sammenliknet 
med bedrifter i soner med høgere arbeidsgiveravgift eller i utlandet, kan disse stå i 
fare for å måtte produsere mindre kostnadseffektivt enn konkurrentene. Dette proble-
met er størst dersom mulighetene for kostnadsoverveltning er små. Spesielt i en over-
gangsfase kan sterk konkurranse med bedrifter lokalisert andre steder derfor føre til at 
bedrifter med høgere lønnskostnader vil gå dårligere, og for enkelte bedrifters ved-
kommende kan kostnadsøkningen føre til at de vil måtte innstille driften (konkurs). 
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5 Effekter av økt arbeidsgiveravgift 

Vi har tidligere vært inne på at den norske ordningen med regionalt differensiert 
arbeidsgiveravgift er godkjent av ESA fram til 1. januar 2004. Norge ønsker å 
beholde virkemiddelet også i framtiden, men ESA har signalisert at det er i strid med 
EUs konkurranseregler. Etter dette tidspunktet er det derfor usikkert hva som vil skje 
med ordningen. 

I dette kapittelet vil vi se nærmere på effekter av noen mulige utfall av forhandlingene 
med ESA/EU. Vi diskuterer hva som kan skje dersom ordningen opphører fra og med 
1. januar 2004 (avsnitt 5.1), vi ser på effekter av noen alternative anvendelser av 
statens provenygevinst av økt avgift (kompenserende tiltak, avsnitt 5.3) og vi ser på 
effekter av tilpasning til ESAs krav (avsnitt 5.4). 

5.1 Effekter av økt arbeidsgiveravgift uten kompensasjon 

I utgangspunktet tenker vi oss altså at den regionale arbeidsgiveravgiften utjevnes 
over hele landet. Vi antar at avgiften økes til 14,1 prosent for alle typer virksomhet, 
uavhengig av hvor i landet de er lokalisert. På nasjonalt nivå tilsvarer dette å øke 
satsene for de næringsvise arbeidsgiveravgiftene så mye som skissert i Tabell 4.1. De 
næringsvise forskjellene skyldes at den regionale fordelingen av de ulike næringene 
varierer, og at en del næringer derfor i større grad nyter godt av den reduserte satsen 
enn andre. Avgiftsendringen vil være størst i primærnæringene, noen industrisektorer 
og i kommunal og fylkeskommunal virksomhet (Tabell 4.1). Nedenfor ser vi på 
effektene av at provenygevinsten av økt avgift trekkes inn til fordel for statskassa. 
Staten kompenserer altså ikke, gjennom avbøtende tiltak, de regioner og næringer der 
kostnadene øker. Unntaket er kommunal og fylkeskommunal virksomhet, der vi reg-
ner med at kostnadsøkningen kan kompenseres gjennom for eksempel inntektssyste-
met. I avsnitt 5.2 ser vi nærmere på effektene av at denne sektoren heller ikke får 
kostnadskompensasjon. 
De beregnede virkningene av en utjevning av den differensierte arbeidsgiveravgiften 
avhenger kritisk av hvordan man forutsetter at norsk økonomi fungerer. For å kunne 
gjennomføre analyser av denne typen, er det utviklet et økonomisk modellverktøy i 
SSB. Et tilfredsstillende modellverktøy for å simulere effekter av en slik avgiftsøk-
ning er ikke utviklet på regionalt nivå. Derfor har utvalget valgt å ta utgangspunkt i 
den nasjonale modellen MODAG40. Denne modellen tar vare på de makroøkonomiske 
effektene av økt arbeidsgiveravgift, inkludert effektene for sysselsettingens fordeling 
på næringer (se avsnitt 5.1.2). Sysselsettingen fra de nasjonale beregningene er 
deretter brutt ned til regionalt nivå næring for næring, med utgangspunkt i indikatorer 
for sysselsettingsfordeling (se avsnitt 5.1.3). Dette kalles for en top-downanalyse.  

Analysene nedenfor baserer seg på Cappelen og Stambøl (2002). Utgangspunktet er 
norsk økonomi slik den ser ut og er beskrevet i nasjonalregnskapet i dag. Modellen 
(MODAG) sikrer at sammenhengene i økonomien er tatt vare på (konsistens), og i 
tillegg er aktørenes atferd i makro estimert med utgangspunkt i økonomisk teori og 
historisk atferd. Gitt utviklingen i en rekke modelleksterne (eksogene) forhold over 
tid, kan modellen brukes til å simulere nasjonale utviklingstrekk for en rekke (tusen-
                                                 
40 Se Boug et al (2002) for en omfattende presentasjon av MODAG 
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vis) av endogene variabler41 framover. En slik nasjonal utviklingsbane representerer 
altså en rekke forutsetninger, hvordan modellens virkemåte og gir resultater for en 
rekke endogene variabler. Én slik bane kan kalles basisalternativet, og denne viser 
hvordan norsk økonomi vil utvikle seg framover uten endringer i arbeidsgiverav-
giften. 

Med utgangspunkt i basisalternativet kan vi bruke modellen til å simulere effekter av 
å endre satsene for arbeidsgiveravgift på nasjonalt nivå. Dette er gjort ved å øke 
satsene for hver av næringene i modellen med samme antall prosentpoeng som i tabell 
4.1. I gjennomsnitt for alle næringer tilsvarer dette å øke satsen fra 13% til 14,1%. 
Andre eksogene forhold beholdes uendret. Dette gir oss en alternativ utviklingsbane, 
la oss kalle det avgiftsalternativet. Differansen mellom basisalternativet og avgifts-
alternativet for de modellbestemte (endogene) variablene representerer de makroøko-
nomiske effektene av å øke arbeidsgiveravgiften til 14,1% over hele landet. De makro-
økonomiske effektene inkluderer både direkte effekter av arbeidsgiveravgiftsøkningen 
for de næringer som rammes og effekter for resten av økonomien, ved at priser, løn-
ninger, inntekter, konsum, investeringer, eksport, import, skatter, avgifter osv endrer 
seg som en følge av dette. Dette er sentrale effekter av avgiftsøkningen, og en analyse 
av betydningen av å fjerne den differensierte arbeidsgiveravgiften er ikke komplett 
uten at alle disse tilpasningene er tatt omsyn til. 

De nasjonale effektene av å øke arbeidsgiveravgiften tar ikke hensyn til at satsene er 
regionalt differensierte. Aktørenes atferd er i liten grad innebygd i norske regional-
økonomiske modeller, slik de er i MODAG42. Vi har derfor fordelt de nasjonale 
effektene på regioner ved å bryte de nasjonale sysselsettingseffektene ned på fylker. 
Dette er gjort på to måter: 

1. Modellen REGARD43, som er en ren andelsmodell, er brukt til å bryte 
sysselsettingen ned på fylker uten å ta hensyn til at avgiftsendringen rammer noen 
regioner sterkere enn andre. 

2. Kommunebaserte sysselsettingsdata er brukt til å fordele sysselsettingseffektene 
på kommuner etter arbeidsgiveravgiftssone. Dette er deretter aggregert til 
fylkesnivå. 

Disse to måtene å beregne regionale effekter på gir svært forskjellige resultater. I 
situasjon 1 brukes, for hver næring, fylkenes andel av sysselsettingen som 
nedbrytingsindikator. Siden vi ikke tar hensyn til at rammebetingelsene for 
næringslivet endrer seg ulikt i ulike deler av landet, vil dette sannsynligvis 
undervurdere effektene i de delene av landet som får økt arbeidsgiveravgift. 
Alternativ 2 vil, på den annen side, ikke gi noen sysselsettingseffekter utenfor de 
kommuner som rammes av avgiftsøkningen. I virkeligheten vil effektene ligge et sted 
mellom alternativene. Dette skyldes at de nasjonale simuleringene inkluderer effekter 
både de direkte effektene av avgiftsøkningen, som vil komme i sone 2-5, og effekter 
av at økonomien endrer seg generelt, som vil komme i alle sonene. 

To sammenhenger i MODAG er særlig viktige for hvordan endringer av arbeidsgiver-
avgiften virker inn på sysselsettingen. For det første forutsettes det, basert på norsk 

                                                 
41 De mest relevante makroøkonomiske variablene framgår av tabellene senere i kapittelet, i aggregert 
form 
42 Modellen REGION har noe atferd innebygd. Denne modellen er ikke oppdatert på en stund, og den 
kan derfor ikke brukes i vår analyse på en tilfredsstillende måte. 
43 Se Mohn et al (1994) 
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empiri, at det er full overveltning av kostnadsøkninger i lønn. Dette innebærer at når 
avgiften økes, vil arbeidsgivere dekke de økte kostnadene inn gjennom å redusere 
lønnssatsen. For det andre forutsettes det at konkurranseutsatt sektor er lønnsledende. 
Det betyr at framtidig lønnsvekst bestemmes av lønnsveksten i denne delen av økono-
mien. Begge disse sammenhengene tar tid, noe som innebærer at de får full effekt 
først etter noen år. Konsekvensene er altså at økt arbeidsgiveravgift på lang sikt først 
og fremst får effekter på sysselsettingen gjennom lavere lønn og dermed gjennom 
lavere kjøpekraft, noe som fører til generelt lavere aktivitetsnivå i økonomien. De 
direkte effektene av økt arbeidsgiveravgift for sysselsettingen i de næringene som 
rammes er moderate i modellen på sikt. MODAG tar heller ikke hensyn til at den økte 
arbeidsgiveravgiften rammer regionene ulikt. Vi har derfor sett nærmere på en tenkt 
situasjon, der vi tar utgangspunkt i hva som kan skje på kort sikt, og i sone 2-5, 
dersom vi får liten overveltning av den økte arbeidsgiveravgiften i redusert lønn. 

5.1.1 Sysselsettingseffekter uten kostnadsoverveltning 

I vedlegg 2 og avsnitt 4.2.2 har vi knyttet noen betraktninger til i hvilken grad økte 
kostnader i form av økte avgifter kan overveltes i henholdsvis produkt- og arbeids-
markedet. Det påpekes der at effektene av økt arbeidsgiveravgift for bedriftene, og 
dermed for sysselsettingen, avhenger av om hele, eller deler av, avgiftsøkningen kan 
overveltes på kunder eller sysselsatte. Dette, understrekes det, avhenger blant annet av 
bedriftenes markedsposisjon og av graden av sentrale vs lokale lønnsforhandlinger. 

På lang sikt er graden av overveltning større enn på kort sikt. Dette er innarbeidet i 
MODAG, basert på lønnskurver som er estimerte på norske data. Siden MODAG er 
en nasjonal modell, får den ikke tatt hensyn til at det kan være store regionale 
variasjoner i bedriftenes følsomhet for avgiftsendringer. Før vi går nærmere inn på de 
makroøkonomiske beregningene, har vi derfor valgt å se nærmere på et stilisert 
eksempel, der vi tar utgangspunkt i følgende enkle forutsetninger (se vedlegg 2 for en 
nærmere drøfting av dette): 

• Alle bedrifter i en region produserer varer og tjenester ved hjelp av arbeidskraft og 
andre innsatsfaktorer 

• Bedriftene tar priser og lønninger for gitt (null overveltning) 
• Satsen for arbeidsgiveravgift økes til 14,1% 
Ved hjelp av relativt enkle grep kan en i dette tilfellet vise at en endring i lønnskostna-
dene, uten at andre priser endrer seg som en følge av dette, kan få store effekter for 
sysselsettingen. Talleksemplene i vedlegg 2 viser at sysselsettingen, uten kostnads-
overveltninger og rimelig realistiske forutsetninger om hvordan priser og lønninger 
fastsettes i et marked med fri konkurranse, kan gå ned med mellom 33% og 23% for 
bedrifter som sysselsetter personer bosatt i sone 5. Dette er basert på lønnselastisiteter 
på henholdsvis –3 og –2, som ikke er urealistisk. Samtidig viser de også at bereg-
ningene er svært følsomme for de forutsetninger man velger. Dersom disse forut-
setningene kan brukes på alle bedrifter som sysselsetter personer bosatt i sone 5, vil 
avgiftsøkningen altså ha store konsekvenser for sysselsettingen. Selv i dette stiliserte 
eksempelet vil vi kunne korrigere for et par forhold, uten å bryte med realismen i for-
utsetningene: 

• Vi utvider eksempelet til alle soner for nedsatt arbeidsgiveravgift 
• Vi tar hensyn til at en del av de sysselsatte er selvstendig næringsdrivende og 

dermed ikke betaler arbeidsgiveravgift 
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• Vi tar hensyn til at det betales full sats for statlig sysselsatte over hele landet i 
utgangspunktet 

• Vi forutsetter at de økte lønnsutgiftene for kommuner og fylkeskommuner 
kompenseres på andre måter, slik at sysselsetting i disse sektorene ikke påvirkes 
av avgiftsøkningen 

• Vi forutsetter en lønnselastisitet på –2 (se vedlegg 2). 
Tabell 5.1 Effekter av utjevning av arbeidsgiveravgiften. Forutsatt ingen kostnads-
overveltning og lønnselastisitet på -2 

 Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Totalt 
Arbeidsgiversats i dag 14,1 % 10,6 % 6,4 % 5,1 % 0,0 % 13,0 % 
Økt arbeidsgiversats 0,0 % 3,5 % 7,7 % 9,0 % 14,1 % 1,1 % 
Sysselsetting:       
Andel selvstendige 6,3 % 11,6 % 16,7 % 9,2 % 11,0 % 7,3 % 
Andel offentlig ansatte 27,8 % 29,5 % 28,8 % 37,0 % 39,6 % 29,0 % 
Andel private lønnsmottakere 65,9 % 58,9 % 54,5 % 53,8 % 49,4 % 63,7 % 
Effekter for:       
! Antall sysselsatte 

(avrundet) 0 7 000 2 900 15 400 4 300 29 600 

I prosent av       
! Private lønnsmottakere 0,0 % 6,6 % 13,8 % 15,8 % 23,2 % 2,2 % 
! Total sysselsetting 0,0 % 3,9 % 7,5 % 8,5 % 11,5 % 1,4 % 
Kilde: Egne beregninger. Grunnlagstall fra PANDA 

Tabell 5.1 oppsummerer forutsetningene i lista ovenfor, og nederst i tabellen vises 
effektene for sysselsettingen. De blir noe mindre enn antydet ovenfor når vi tar omsyn 
til at de selvstendig næringsdrivende ikke vil merke noe til avgiftsøkningen, og vi for-
utsetter at sysselsettingen i offentlig sektor ikke berøres. For hver av sonene er ande-
len private lønnsmottakere beregningsgrunnlaget. Generelt blir, med disse forutsetnin-
gene, effekten for sysselsettingen i hver sone større desto større avgiftsøkning, og 
større desto høgere andel private lønnsmottakere. 

Dersom vi tar utgangspunkt i disse forutsetningene, der effekten av en avgiftsøkning 
behandles homogent for alle næringer og soner, og der vi antar fri konkurranse, at alle 
bedrifter tilpasser seg på marginen og at det er null kostnadsoverveltning i alle marke-
der, ser vi at sysselsettingen i Norge vil kunne gå ned med 1,4%. Dette fordeler seg 
med 11,5% i sone 5, 8,5% i sone 4, 7,5% i sone 3 og knapt 4% i sone 2. Sysselsettin-
gen i sone 1 blir ikke påvirket av dette tiltaket. Den økte avgiften slår på kort sikt dir-
ekte ut i form av økte kostnader for bedriftene, som må tilpasse sin aktivitet til det nye 
kostnadsnivået. Alle private bedrifter vil, med disse forutsetningene, redusere syssel-
settingen, mens andre vil kunne komme til å innstille. 

Dette representerer sannsynligvis et maksimum for de direkte effektene av økt 
arbeidsgiveravgift. I tillegg fører lavere sysselsetting til lavere lønnsinntekt og 
gjennom dette til et generelt lavere aktivitetsnivå i økonomien. Dermed vil de totale 
effektene av en avgiftsøkning kunne komme til å være en del større enn tallene i 
tabellen antyder. De indirekte effektene av et lavere aktivitetsnivå vil slå ut i hele 
landet. Effektene av et lavere aktivitetsnivå er drøftet i neste avsnitt. 

Omfanget av de direkte effektene, slik de framkommer i Tabell 5.1, er stort, og den 
differensierte arbeidsgiveravgiften i dette tilfellet av svært stor betydning for 
sysselsettingen i sone 2-5. I et historisk perspektiv vil effektene av økt avgift 
representere et dramatisk sysselsettingsfall med disse forutsetningene. Dette tyder på 
at andre forhold i økonomien også er viktige for bedriftenes tilpasning, eller at 
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forutsetningene om at bedriftene tar priser og lønninger for gitt er for sterke. I 
realiteten vil nok noen bedrifter få økonomiske problemer og innstille, mens andre 
bedrifter vil se på den økte avgiften som et kortsiktig problem og forsøke å komme 
seg gjennom krisa. Noen bedrifter vil allerede ha gode marginer, og vi vil på litt sikt 
se ulike former for kostnadsoverveltning i mange bedrifters fortjeneste, i produkt-
priser og i lønninger. 

5.1.2 Virkninger i makro 

En sentral faktor når en skal analysere effekter av en utjevning av arbeidsgiveravgif-
ten, er altså i hvilken grad arbeidsgivers økte lønnskostnader fører til at utbetalt lønn 
isolert sett reduseres, slik at økningen i lønnskostnader blir mindre enn selve avgifts-
økningen (lønnsoverveltning). Økonometriske analyser spriker noe på dette området, 
men det er vanlig, i det minste for industrien, å legg til grunn at det er full overvelt-
ning av arbeidsgiveravgift i utbetalt lønn på nasjonalt nivå. Denne egenskapen er også 
innebygd i MODAG. Videre har det vært en tradisjon i modellering av lønnsdannel-
sen at konkurranseutsatt sektor, hvor industrien utgjør en viktig del, er lønnsledende. 
Selv om det kan reises tvil om denne mekanismen fortsatt gjelder, har den så langt gitt 
en god empirisk beskrivelse av lønnsdannelsen. Det er dessuten viktig å merke seg at 
denne analyserammen ikke betyr at lønningene til alle grupper i alle deler av norsk 
økonomi til enhver tid følger gjennomsnittet til industrien. Analyserammen tilsier 
snarere at denne "normen" fungerer som en langsiktig retningslinje, som relative 
lønninger har en tendens til å vende tilbake til.  

Disse mekanismene er tenkt å gjelde på nasjonalt nivå, men det er ikke opplagt at de 
gjelder med samme styrke på regionalt nivå, dvs. når en skal analysere regionalt 
differensierte avgifter. Hvis lønnsdannelsen foregikk svært sentralisert og uten lokale 
forhandlinger, er det rimelig å legge til grunn at overveltingsmekanismene ved regio-
nale endringer i avgifter er små. Innen et system med store innslag av lokale (bedrifts-
vise) forhandlinger er det rimelig å anta at det på lengre sikt ikke er store forskjeller i 
graden av overvelting mellom nasjonale og regionale endringer i avgiften. Dette er 
forutsetningen som er lagt til grunn for disse beregningene. Siden lønnsforhandlinger i 
kommunal sektor i stor grad foregår på nasjonalt nivå, vil antakelig graden av over-
veltning av arbeidsgiveravgift på lønningene være mindre i offentlig enn i privat sek-
tor. Dette styrker begrunnelsen for å la kommunesektoren bli kompensert for kost-
nadsøkning, som vi har antatt i hovedalternativet. 

Virkninger av en avvikling den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften på utbe-
talt lønn per time, er gitt i Tabell 5.2. Det framgår her at selv om økningen i arbeids-
giveravgiften skjer momentant første året, tar det lang tid - om lag ti år - før den er 
veltet fullt over i utbetalt lønn. Før dette har skjedd, har bedriftene opplevd økte 
lønnskostnader per time. Dette har de delvis veltet over i prisene både på konsumvarer 
og andre produkter herunder eksportvarer. Det gir tap av prismessig konkurranseevne 
og lavere eksport og økte importandeler. Etter hvert som lønnskostnadene per time 
vender tilbake til nivået i referansebanen, som følge av overvelting i utbetalt lønn, 
endres effektene noe og her spiller de regionale, og dermed de næringsvise, forskjel-
lene i avgiftsendringen en rolle. Typiske konsumvareprodusenter som f.eks. tjeneste-
ytende næringer, opplever mindre økning i arbeidsgiveravgiften enn industrien. Utbe-
talt lønn i disse tjenestenæringene følger imidlertid etter en tid i stor grad forløpet til 
industrilønningene og synker mye pga. av at avgiftsøkningen er relativt stor her. Så-
ledes vil lønnskostnadene per time synke i tjenesteproduserende næringer fra og med 
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det tiende året. Dette bidrar til lavere konsumpriser og etter hvert til mindre nedgang i 
lønn og disponible inntekter for husholdningene som igjen bidrar til å redusere etter-
spørsels- og produksjonsnedgangen. 

Tabell 5.2 Makroøkonomiske effekter av å fjerne regionalt differensiert arbeidsgiver-
avgift. Full kompensasjon av kostnadsøkning i kommunesektoren 

 1.år 2.år 5.år 10.år 15.år 20.år 25.år
Prosentvis avvik fra referansebanen: 
Husholdningene konsum mv. -0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -0,8 -0,8 
Konsum i offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 0 0 
Bruttoinvesteringer i fast kapital -0,0 -0,0 -0,3 -0,8 -0,8 -0,5 -0,2 
Eksport -0,0 -0,1 -0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
Import -0,1 -0,0 -0,2 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 
BNP 
Herav: 

-0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 

- Bedrifter i fastlandsøkonomien -0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 
Utførte lønnstakertimeverk i 
bedrifter  -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 

Konsumpriser 0,1 0,2 0,1 -0,2 -0,4 -0,3 -0,3 
Utbetalt lønn per time -0,1 -0,1 -0,4 -1,0 -1,3 -1,2 -1,0 
Husholdningenes disponible 
realinntekt  -0,3 -0,4 -0,6 -0,9 -1,0 -0,9 -0,8 

Absolutt endring fra referansebanen: 
Offentlig budsjettbalanse mrd. 
kr. 2,9 3,1 3,2 4,6 6,3 9,3 12,9 

Overskudd på driftsbalansen 
mrd. kr. 0,4 0,0 0,9 4,3 5,9 7,3 9,0 
Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Virkningene på BNP og utførte timeverk er relativt beskjedne, dvs. de reduseres med 
knapt et halvt prosentpoeng etter ti år. Sett i relasjon til at den generelle avgiftssatsen 
er økt med om lag ett prosentpoeng, har vi en semi-elastisitet på rundt -0,4. Det skjer 
ingen store endringer i samlet ledighet som følge av dette. I stor grad går nedgangen i 
sysselsettingen sammen med en nedgang i tilbudet av arbeidskraft. Denne nedgangen 
skyldes at utbetalt reallønn synker. Ledigheten øker noe på kort sikt som følge av til-
taket, men det er bare med 0,1 prosentpoeng de par første årene. De moderate virknin-
gene for sysselsettingen på kort sikt henger sammen med at næringene i modellen 
ikke reagerer momentant på avgiftsøkningen, selv om deres kostnader øker. 

Det framgår av tabellen at tiltaket er kontraktivt ved at det permanent øker overskottet 
på de offentlige budsjettene og for så vidt også driftsbalansen overfor utlandet. I det 
første året (som rent teknisk er 2002) er den umiddelbare virkningen på budsjettbalan-
sen 2,9 mrd. kroner for offentlig forvaltning samlet. For kommuneforvaltningen svek-
kes budsjettbalansen isolert sett med vel 2,4 md. kroner fordi denne opplever en bety-
delig økning i satsen hvis proveny tilfaller staten. Samlet sett øker selve arbeidsgiver-
avgiftsprovenyet med 5,7 mrd. kroner første året. Når budsjettbalansen ikke styrkes 
like mye, skyldes det at andre skatteinntekter synker med om lag 0,4 mrd. kroner 
første året. Hvis vi hadde sette bort fra at antall utførte timeverk og utbetalt lønn syn-
ker slik at skattebasen faller med ¼ % som følge av avgiftsøkningen, ville provenyet 
av økningen av satsen alene vært 7,5 mrd. kroner i 2002. 1,8 mrd. kroner blir altså 
borte pga. nedgang i utbetalt lønn, 0,4 mrd. blir borte som følge av nedgang i andre 
skatteinntekter og 2,4 mrd. kroner overføres til kommunene for å kompensere dem for 



 64

økte avgifter. Igjen har vi en styrking av budsjettbalansen på 2,9 mrd. kroner første 
året. Over tid endres så disse størrelsene seg fordi skattebasene endres og offentlige 
inntekter og utgifter av ulike slag indekseres i ulik grad. Eksempelvis antas grunn-
beløpet i folketrygden å bli justert i takt med utbetalt lønn i MODAG, mens en rekke 
andre utgifter justeres med ulike typer priser. Andre skatteinntekter endres fordi skat-
tebasene endres. Eksempelvis synker momsinntektene når verdien av husholdnin-
genes konsum reduseres. 

Så langt har vi bare studert makroøkonomiske virkninger. La oss nå gå over til sektor-
vise endringer. Tabell 4.1 viser de ulike endringer i satsen i arbeidsgiveravgift etter 
næring. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at arbeidsgiveravgift kun 
legges på lønn. Selvstendig næringsdrivende betaler ikke arbeidsgiveravgift. I nærin-
ger utenom primærnæringene betales det riktignok en forhøyet medlemspremie av 
selvstendige til Folketrygden, og denne næringsforskjellen har klare regionale effekter 
som følge av den ulike regionale fordelingen av næringene. Dette systemet har vi 
imidlertid antatt er upåvirket av tiltaket. Tabell 5.3 viser derfor virkning på de sam-
lede timeverkene etter næringer, men under den forutsetning at det bare er lønnstaker-
nes timeverk som påvirkes, siden selvstendige ikke direkte berøres av endringer regio-
nale forskjeller i arbeidsgiveravgiften. 

Tabell 5.3 Virkninger på utførte timeverk på nasjonalt nivå etter næring ved å fjerne 
regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften. Full kompensasjon av kostnadsøkning i 
kommunesektoren. Avvik fra referansebanen i prosent.  

 1.år 2.år 5.år 10.år 15.år 20.år
Jordbruk -0,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 
Skogbruk -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,0 -0,0 
Fiske og fangst 0,0 -0,1 -0,4 -0,6 -0,6 -0,7 
Fiskeoppdrett -0,0 -0,2 -0,5 -0,7 -0,7 -0,8 
Næringsmiddelindustri -1,0 -1,3 -1,2 -0,8 -0,7 -0,7 
Diverse industri -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 
Treforedlingsindustri -0,0 0,0 0,1 0,5 0,8 0,9 
Kjemiske råvareindustri -0,5 -0,5 -0,2 0,2 0,3 0,3 
Raffineringsindustri 0 0 0 0 0 0 
Råmetallindustri -0,7 -0,9 -1,2 -0,9 -0,8 -0,8 
Verkstedsindustri -0,5 -0,5 -0,4 0,1 0,2 0,2 
Skips- og plattformbygging -0,4 -0,3 -0,2 0,1 0,1 0,1 
Bygge- og anleggvirksomhet -0,2 -0,3 -0,4 -0,9 -0,9 -0,5 
Varehandel -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 
Utenriks sjøfart -0,3 -0,4 -0,5 -0,2 0,0 0,0 
Innenlandsk transport -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 
Bank og forsikring -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 
Boligtjenester 0,0 -0,0 -0,1 -0,3 -0,4 -0,7 
Annen privat tjenesteyting -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 
Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Når det gjelder de langsiktige virkningene på timeverkene, som vi skal fokusere på 
her, er det viktig å merke seg at noen sektorer i økonomien vil få lavere lønnskostna-
der per time som følge av endringen. Det skyldes at i makro vil utbetalt lønn gå noe 
ned - vel et prosentpoeng på lang sikt - og de fleste sektorene vil få "glede" av denne 
nedgangen. De sektorene som i gjennomsnitt blir lite påvirket av selve avgiftsøk-
ningen slik som f.eks. treforedlingsindustrien, kommer derfor gunstig ut av dette. 
Siden dette er en eksportindustri, vil den dermed oppleve en relativ kostnadsbedring i 
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forhold til utenlandske konkurrenter, men samtidig ikke oppleve redusert etterspørsel 
innenlands som noe særlig problem pga. den sterke eksportorienteringen. Dette feno-
menet ser vi gjør seg gjeldende for flere industrisektorer samt utenriks sjøfart. Sekto-
ren annen privat tjenesteyting står i en helt motsatt situasjon. Bedriftene i sektoren 
opplever en liten direkte kostnadsøkning som følge av økt avgift, får "glede" av den 
generelle lønnsnedgangen, men blir som en i hovedsak hjemmemarkedsleverandør, 
rammet av nedgangen i aktivitetsnivået gjennom konsum og vareinnsatsleveranser til 
andre sektorer. Derfor faller timeverkene svakt i denne sektoren. 

5.1.3 Regionale sysselsettingsvirkninger 

Cappelen og Stambøl (2002) har brukt to forskjellige varianter for å lage regionale 
fordelinger av de nasjonale beregninger. I den ene er modellen REGARD benyttet rett 
fram. I den andre er effektberegningene i makro fordelt direkte på hver kommune, og 
en har multiplisert med den relevante satsendringen i arbeidsgiveravgiften (jfr variant 
1 og 2 på side 59). 

Variant 1 tar altså utgangspunkt i en top-downberegning, der effektene fra MODAG 
er fordelt på fylker med utgangspunkt i modellen REGARD. I REGARD brytes 
næringsvise sysselsettingseffekter i makro ned på fylkesnivå med utgangspunkt i et 
sett med faste koeffisienter. Fylkesvise sysselsettingseffekter vil her være en 
kombinasjon av ulike næringseffekter og den økonomiske strukturen i fylkene. Når 
næringsstrukturen endres, som i Tabell 5.3 på nasjonalt nivå, vil det faktum at hver 
næring fordeler seg ulikt mellom fylker føre til endringer i samlet sysselsetting som 
varierer mellom fylkene. 

Figur 5.1 viser effektene for de ulike fylkene. De fylkesvise forskjellene er små og 
nærmest neglisjerbare. I hovedsak svinger de etter ti år rundt en kvart prosent. 
Virkningene på samlet sysselsetting er mindre enn effektene for lønnstakere i fast-
landsbedrifter (kfr Tabell 5.2). Det skyldes at kommunal sysselsetting er forutsatt 
uendret, og det samme gjelder antall selvstendige. 

At virkningene er så like mellom de ulike fylkene, trass i at de initiale politikkend-
ringene er svært ulike mellom fylker, skyldes delvis hvordan lønnsdannelsen er tenkt 
å skulle foregå ifl MODAG. Endringer i arbeidsgiveravgiften slår etter hvert ut i 
utbetalt lønn, og dermed i konsumetterspørselen, mens sysselsettingseffekten i seg 
selv er liten. Dette leder i så fall til små effekter for sysselsettingen over hele landet. 

En åpenbar innvending mot å beregne regionale effekter på denne måten, er at det 
regionale inntektssjokket er regionspesifikt, og at det følger arbeidsgiveravgiftsonene 
uansett om sysselsettingen endres lite. Forskjellene mellom fylkene burde, med andre 
ord, vært større. Her er det begrensninger i det modellverktøyet som er brukt. Ett 
argument til forsvar for bruk av disse beregningene er at hvert fylke er så spesialisert i 
sin produksjon at et inntektssjokk i ett fylke, i hovedsak spres til andre fylker og til 
dels til utlandet. Marginalskatten på inntekt pluss trygdesystemet vil dessuten bidra til 
å dempe de fylkesspesifikke sjokkene i inntekt. 
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Figur 5.1 Beregnet sysselsetting etter arbeidsstedsfylke i 2005 og 2010. Full kompen-
sasjon av kostnadsøkning i kommunesektoren. Avvik fra referansealternativet i pro-
sent. 
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Cappelen og Stambøl (2000) har også beregnet fylkesvise effekter på en annen, og 
kanskje mer relevant, måte. De har brukt beregningene på MODAG som et utgangs-
punkt for å beregne effekten på næringsfordelingen av en ett prosentpoengs endring i 
arbeidsgiveravgiften. Dette gir et sett av næringseffekter på antall sysselsatte lønns-
mottakere per prosentpoengs endring i satsen. Deretter brukes disse effektene på hver 
kommune innen hver avgiftssone. Sysselsettingsstrukturen i kommunen er hentet fra 
registerstatistikk over antall sysselsatte. Tallene fra makroanalysen multipliseres så 
med den relevante satsen for hver kommune, avhengig av arbeidsgiveravgiftsone. 
Dette er gjort både etter bostedskommune, som er det mest relevante når det gjelder 
arbeidsgiveravgiften, og etter arbeidsstedskommune. Deretter er kommunene 
aggregert til sine respektive fylker. Merk at tallene ikke gjelder samlet sysselsetting i 
fylkene, men kun lønnstakerne. Framgangsmåten beskrives i mer detalj i vedlegg 1. 
Merk at det fortsatt er forutsatt full overveltning av den økte arbeidsgiveravgiften i 
utbetalt lønn på lang sikt. 

Tabell 5.4 viser at de regionale utslagene blir markert større enn i beregningen 
ovenfor. Det skyldes for det første at politikkendringen nå dimensjoneres helt presist 
på kommunenivå, i stedet for å dimensjonere politikken via næringer på landsbasis. 
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Dernest brukes informasjon om den kommunale sysselsettingsstrukturen uten først å 
gå via de aggregerte næringsendringene og bryte disse ned på fylkene. 

Tabell 5.4 Partielle effekter på antall lønnstakere i hvert fylke av en økning av ar-
beidsgiveravgiften til 14,1% over hele landet. Basert på næringsspesifikke effekter på 
landsbasis og lønnstakers bosteds- og arbeidsstedskommune. Full kompensasjon av 
kostnadsøkningen i kommunesektoren. Avvik fra referansebanen i prosent, etter 10 år. 

 Bostedsbasert Arbeidsstedsbasert 
Østfold 0,00 0,00 
Akershus 0,00 0,00 
Oslo 0,00 0,00 
Hedmark -0,73 -0,68 
Oppland -1,04 -0,96 
Buskerud -0,25 -0,25 
Vestfold 0,00 0,00 
Telemark -0,36 -0,28 
Aust-Agder -0,17 -0,14 
Vest-Agder -0,05 -0,04 
Rogaland -0,09 -0,09 
Hordaland -0,17 -0,16 
Sogn og Fjordane -1,99 -1,94 
Møre og Romsdal -0,59 -0,44 
Sør-Trøndelag -0,57 -0,29 
Nord-Trøndelag -1,15 -1,10 
Nordland -3,48 -3,43 
Troms -3,67 -3,61 
Finnmark -4,44 -4,28 
Landet -0,62 -0,55 

Kilde: Cappelen og Stambøl (2002). Avvik for landet skyldes at noen er bosatt i fastlands-Norge, men jobber i Nordsjøen, på 
Svalbard osv. Disse er ikke registrert etter arbeidssted. 

Disse tallene vil antakelig overdrive de fylkesvise sysselsettingseffektene for de fylker 
hvor arbeidsgiveravgiften økes, fordi "importlekkasjen" av sjokkene fylkene imellom, 
ikke er innarbeidet. Derimot vil effektene undervurderes for fylkene i sentrale strøk 
hvor en betaler full sats allerede og således ikke får noen umiddelbar politikkimpuls. 
Vi legger f.eks. merke til at fylker som i dag betaler full sats, ikke berøres av 
endringene slik vi her har beregnet dem. Det skyldes altså at hver kommune i 
utgangspunktet analyseres som en "isolert øy" i verden og ikke som en del av Norge. 
Kommunene er imidlertid ikke antatt å være strukturelt like. Det er bare de marginale 
effektene etter næring som er like. Den ulike næringsstrukturen i kommunene fører 
også i denne beregningen til ulike utslag på linje med hva som skjer på fylkesnivå i 
REGARD.  

Det er viktig å være oppmerksom på en annen implikasjon av framgangsmåten i 
denne beregningen. Modellen forutsetter at økt arbeidsgiveravgift veltes over på 
lønnstakerne slik at utbetalt lønn synker. I de fylkene hvor det ikke skjer endringer i 
avgiften, endres ikke lønna. Slik sett innebærer den samlede analysen nå betydelige 
endringer i relative lønninger mellom fylkene. Dette vil påvirke tilbudet av arbeids-
kraft i de fylkene hvor lønningene endres, men vi har ikke innarbeidet at lavere tilbud 
i f.eks. Finnmark hvor lønningene synker, fører til økt tilbud i Oslo som følge av 
flyttinger. Analysen forutsetter at lavere sysselsetting i Finnmark fører til lavere tilbud 
av arbeidskraft som følge av lavere lønn, og bare en beskjeden økning i ledigheten. 
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Lavere lønn fører imidlertid ikke til flytting til andre fylker. I så fall ville arbeidsmar-
kedet i Finnmark kunne bli noe strammere ved at flere flytter og lønna gå mindre ned 
enn vi sier. I Oslo vil derimot presset i arbeidsmarkedet kunne gå noe ned som følge 
av innflytting og lønna der også gå ned.  

De to alternative måtene å beregne effektene av å jevne ut arbeidsgiveravgiften på 
viser forskjellige resultater. Det første alternativet gir oss en beregning som under-
vurderer effektene i de fylker avgiften økes mest, mens det andre alternativet under-
vurderer effektene i sentrale strøk. En oppdatert REGARD-modell, jf. Mohn et al 
(1994), ville ha vært nyttig i forbindelse med denne analysen. Dessverre har det ikke 
vært ressurser til å vedlikeholde denne modellen siden den stod ferdig, og den kunne 
ikke brukes innenfor de ressursrammer og tidsfrister utvalget har hatt. 

5.1.4 En foreløpig oppsummering 

Ovenfor har vi drøftet effektene av at den differensierte arbeidsgiveravgiften fjernes, 
og at satsen økes til 14,1% i alle soner. Vi har tatt utgangspunkt i at kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet kompenseres for kostnadsøkningen gjennom økte 
overføringer fra staten. Ut over dette har vi forutsatt at provenygevinsten tilfaller 
staten, det vil si at det ikke settes i gang andre tiltak for å motvirke effektene av økt 
avgift. 

Det framgår av drøftingen at effektene vil avhenge av hvordan økonomien virker, og 
at effektene vil kunne være forskjellige på kort og lang sikt. Vi har gjennomført en 
beregning der vi tar utgangspunkt i at alle bedrifter rammes likt av kostnadsøkningen, 
og at de ikke har mulighet for å velte de økte kostnadene over i redusert lønn eller økt 
produktpris. Dette innebærer at avgiftsøkningen slår direkte ut i ’bunnlinja’ for bedrif-
tene. De vil da redusere sin etterspørsel etter arbeidskraft, og med visse forutsetninger 
vil sysselsettingsnedgangen bli som i Tabell 5.1. Her har vi ikke tatt hensyn til at be-
driftene tilpasser seg over tid, at aktivitetsnedgangen påvirker hele økonomien og 
dermed har ringvirkninger, at bedriftene har ulike markedsmessige posisjoner og at 
man kan tenke seg ulike former for tilpasning til det nye avgiftsnivået. Denne 
beregningen viser at arbeidsgiveravgiften har stor betydning for aktivitetsnivået og 
dermed for sysselsettingen i sone 2-5. 

Ved hjelp av MODAG har vi beregnet effektene av en avgiftsøkning for hele økono-
mien. Disse beregningene tar hensyn til sammenhengene i økonomien og viser 
dermed de totale effektene av en avgiftsøkning. To forhold står sentralt i disse 
beregningene. For det første er modellen basert på at det er full overveltning av en 
avgiftsøkning i priser og lønninger over tid. Det betyr at sysselsettingseffektene på 
sikt i all hovedsak kan forklares med at tiltaket er kontraktivt, ved at aktiviteten i 
økonomien går ned. For det andre skiller ikke modellen mellom arbeidsgiveravgifts-
sonene. Dersom vi kan anta at overveltningsmekanismene også gjelder på regionalt 
nivå er ikke det noe problem. Problemet oppstår dersom slike mekanismer ikke gjel-
der på regionalt nivå. Da vil modellberegningene vise for svake effekter i distriktene. 

Dette har vi forsøkt å ta hensyn til ved å bryte de nasjonale effektene er ned på regio-
ner (fylker) på to måter. I den ene har vi antatt at ingen regioner rammes sterkere enn 
andre, selv om avgiftsøkningen er forskjellig fra fylke til fylke. Denne beregningen 
viser hva som kan skje på regionalt nivå over tid dersom det er full lønnsoverveltning 
også der. I den andre har vi lagt alle effekter til de regionene som rammes direkte. 
Denne tar ikke hensyn til at den generelle aktivitetsnedgangen i økonomien vil ramme 
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alle regioner over tid. Dersom vi tror på de nasjonale anslag på effekter som MODAG 
gir, vil de regionale effektene over tid ligge et sted mellom de to alternativene. Vi 
viser for øvrig til avsnitt 4.2.3, der vi har drøftet forhold som har betydning for bedrif-
ters og næringers følsomhet for en avgiftsøkning. 

5.2 Effekter av at utgiftsøkningen i kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet ikke kompenseres 

Så langt har vi forutsatt at kommunal sysselsetting ikke påvirkes av endringene i 
arbeidsgiveravgiften. Dette innebærer at vi antar kommunenes økte kostnader blir 
kompensert gjennom økte overføringer fra staten, slik at uendret kommunal syssel-
setting kan opprettholdes. På lang sikt fungerer MODAG slik at økt arbeidsgiveravgift 
også veltes over i lønningene til de kommuneansatte. I dette perspektivet trenger ikke 
kommunene noen kompensasjon på lang sikt dvs. etter om lag ti år. På kort og mel-
lomlang sikt vil derimot en slik kompensasjon være nødvendig hvis kommunene skal 
holde budsjettbalansen med samme antall sysselsatte som i referansealternativet med 
dagens system for arbeidsgiveravgift. Når vi bruker MODAG for å lage analyser på 
regionalt nivå på den måten vi nettopp har gjort rede for og som beskrives i vedlegg 1, 
spiller imidlertid budsjettkompensasjon for kommuner med økt avgift en litt annen 
rolle. Det er grunn til å tro at både i statsforvaltningen og i kommuneforvaltningen er 
relative lønninger mindre fleksible enn i det private næringslivet, fordi betydningen av 
nasjonale tariffavtaler og forhandlinger er større enn lokale forhandlinger. Det er ikke 
grunn til å tro at lærerlønningene i Finnmark vil bli redusert med vel 14 % på lang sikt 
fordi kommunene i Finnmark vil måtte betale arbeidsgiveravgift dersom dagens 
system for arbeidsgiveravgiften avvikles og vi får en felles nasjonal sats.  

For å illustrere betydningen av forutsetningen om uendret kommunal sysselsetting i 
de analysene vi så på ovenfor, skal vi nå se på hvordan de regionale utslagene ville ha 
blitt dersom vi gjorde samme type analyse, men forutsetter at kommunal sysselsetting 
synker like mye som arbeidsgiveravgiften øker. Det er verd å bemerke at dette, i det 
minste på lang sikt, vil være å ta litt for hardt i når det gjelder effekten på kommunal 
sysselsetting. Det kan likevel være av interesse å studere et slikt "worst case"-
alternativ. Denne beregningen danner utgangspunktet for å kalibrere de kommunale 
sjokkene til satsendringene i de ulike sonene for arbeidsgiveravgift. 

Tiltaket er kontraktivt på lang sikt (Cappelen og Stambøl 2002). Staten beholder en 
større andel av provenyeffekten av økt arbeidsgiveravgift enn i beregningene i forrige 
avsnitt. Det betyr generelt at aktiviteten blir noe lavere enn beregnet ovenfor. Vi har 
brukt de næringsvise utslagene til å beregne effekter for sysselsettingen på 
kommunenivå, som så er aggregert til fylker på tilsvarende måte som ovenfor. 

Forutsetningen om at kommunene kompenseres for økte lønnsutgifter er avgjørende 
for resultatene. Kommunal og fylkeskommunal andel av sysselsettingen er økende 
med lavere arbeidsgiveravgiftsats, og når arbeidsgiveravgiften øker, øker også 
effektene betydelig i de aktuelle kommunene (og fylkene) dersom kommunal sektor 
ikke kompenseres. Tabell 5.5 viser at sysselsettingseffekten nesten dobles i en rekke 
fylker sammenliknet med situasjonen med kompensasjon av kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet. I alt kan vi for eksempel i Finnmark forvente en 
reduksjon i antall lønnstakere med nesten 9% i et slikt tilfelle. Dette impliserer at 
sysselsettingseffektene av økt arbeidsgiveravgift helt kritisk avhenger av i hvilken 
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grad staten velger å kompensere kommuner og fylkeskommuner i sone 2-5 for de økte 
lønnsutgiftene. 

Tabell 5.5 Effekter på antall lønnstakere etter bostedskommune i fylkene av en økning 
i arbeidsgiveravgiften til 14,1% i hele landet. Uten kompensasjon av kostnadsøkning i 
kommunal virksomhet. Prosent av total sysselsetting, etter 10 år. 

Østfold 0,00 
Akershus 0,00 
Oslo 0,00 
Hedmark -1,18 
Oppland -1,69 
Buskerud -0,36 
Vestfold 0,00 
Telemark -0,58 
Aust-Agder -0,31 
Vest-Agder -0,09 
Rogaland -0,14 
Hordaland -0,27 
Sogn og Fjordane -2,82 
Møre og Romsdal -0,91 
Sør-Trøndelag -0,94 
Nord-Trøndelag -2,07 
Nordland -5,98 
Troms -6,22 
Finnmark -8,84 
Landet -1,04 
Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

5.3 Alternativ bruk av statens provenygevinst 

Ovenfor har vi diskutert noen effekter av at arbeidsgiveravgiften øker til 14,1% over 
hele landet. Provenygevinsten for staten beløper seg til i overkant av 8 mrd kroner 
(2002 og 2003)44.  

Uansett hvilket alternativ en står overfor, gir økt arbeidsgiveravgift en provenygevinst 
for staten. Staten kan velge å bruke provenygevinsten på ulike måter. Vi har allerede 
pekt på effektene av at myndighetene velger å trekke inn gevinsten til fordel for 
statskassa i ulike varianter. Vi vil nedenfor diskutere noen generelle prinsipper for 
virkemiddelbruk, før vi ser på noen konkrete eksempler på anvendelse av proveny-
gevinsten ved økt arbeidsgiveravgift. Til slutt foretas en kort vurdering av noen 
forvaltningsmessige aspekter ved alternativ virkemiddelbruk. 

5.3.1 Virkemiddelbruk: Generelt eller selektivt virkende virkemidler? 

Innenfor distriktspolitikken har man visse målsettinger, knyttet til bevaring av hoved-
trekkene i bosettingsmønsteret, likeverdige levekår i hele landet og best mulig bruk av 
samfunnets ressurser. Generelle samfunnsøkonomiske prinsipper tilsier at man ikke 
skal sløse med ressursene – såkalt samfunnsøkonomisk effektivitet. Dersom vi tar de 
                                                 
44 Beregningene ovenfor tar utgangspunkt i tall for år 2000, da provenygevinsten var 6,8 mrd kr. Nyere 
statistikk eksisterte ikke på beregningstidspunktet. 
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distriktspolitiske målene for gitt, tilsier effektivitetsprinsippet at en skal innrette tilta-
kene slik at de gir best mulig effekt på målsettingene per krone benyttet. I tillegg sier 
økonomisk teori at, dersom ikke spesielle forhold tilsier det motsatte, virkemidlene 
bør innrettes slik at de i minst mulig grad bidrar til vridning av produksjon mellom 
ulike sektorer. Dette kalles næringsnøytralitet. Virkemiddelbruken bør altså, ut fra 
samfunnsøkonomiske prinsipper, innrettes slik at koplingen mellom problem og 
virkemiddel er mest mulig direkte, slik at virkemiddelbruken gir god måloppnåelse, 
og den bør skape minst mulig vridninger i produksjonen (Hervik mfl 2001, s 39-42). 

Det skilles gjerne mellom generelt og selektivt virkende virkemidler. Begge katego-
riene virkemidler har fordeler og ulemper knyttet til seg, og valget mellom dem 
avhenger bla. av målsettingene man har med tiltakene. Nedenfor forklares kort hva 
som er forskjellen på de to kategoriene, med utgangspunkt i at vi tenker oss bedrifts-
rettede tiltak. Det finnes selvsagt både generelle og selektive personrettede tiltak også. 
Framstillingen er basert på Hervik mfl (2001). 

Generelle virkemidler er tiltak som rettes mot alle som tilfredsstiller bestemte, gene-
relle kriterier. Tanken er at en antar at bedriftene selv er de beste til å vurdere valg av 
investeringer, mens det offentlige står overfor et informasjonsproblem og dermed 
vanskeligere kan foreta de rette valgene mellom prosjekter. For å sikre at de mest 
lovende prosjektene velges først, er tanken at man burde legge forholdene til rette for 
at de som kjenner prosjektene best foretar prioriteringene mellom dem. Generelle 
virkemidler er ikke konkurransevridende, siden alle mottar støtten, de er enkle å 
forvalte og enkle for brukerne å tilpasse seg. Dette gjør at det spares papirarbeid både 
i det offentlige og i næringslivet. I tillegg innebærer generelle regler ofte stabile 
rammebetingelser, noe som bidrar til større troverdighet. 

Generelle tiltak er relativt kostbare. Det skyldes at den aktiviteten som ville vært 
gjennomført uten støtte, også nyter godt av støtten. Siden ordningene kan bli dyre for 
det offentlige, kan de i mange tilfeller ikke gjennomføres i tilstrekkelig stort omfang, 
noe som kan gjøre virkemiddelet mindre treffsikkert. 

Differensiert arbeidsgiveravgift er et generelt virkende virkemiddel. Alle bedrifter, 
som sysselsetter personer bosatt innenfor virkemiddelsonen, mottar støtte i form av 
lavere lønnskostnader (lavere avgift på bruk av arbeidskraft). Virkemiddelet vrir 
prisforholdet mellom arbeidskraft og kapital, og det favoriserer næringer med arbeids-
kraftintensiv produksjon, men det gis til alle45.  

Selektive virkemidler er midler som tildeles etter bestemte kriterier, en må søke om å 
få tildelt midlene, det foretas en individuell vurdering av søknadene og virkemidlene 
har spesifiserte, overordna målsettinger. Fordelen med denne typen virkemidler er at 
myndighetene kan kontrollere hvem som blir tildelt dem, og det er i prinsippet mulig 
å påse at prosjekter som ville blitt gjennomført uansett ikke får støtte. Siden antall 
mottakere blir færre enn ved generelle tiltak, kan beløpene pr mottaker økes innenfor 
samme, økonomiske ramme. Selektive virkemidler vil være mer målretta, og i 
utgangspunktet billigere, enn de generelle. De kan også varieres over tid i større grad. 
Det offentlige har fortsatt stort informasjonsbehov, og de administrative kostnadene, 
både for det offentlige og for bedriftene, er høgere enn ved generelle virkemidler. 

Det vil alltid være forskjell på informasjonstilgangen mellom støttemottaker og det 
offentlige. En fare med bruk av selektive tiltak er derfor at den ’markedssvikten’ 

                                                 
45 Det er, etter år 2000, noen næringer som betaler full sats uavhengig av lokalisering, se avsnitt 3.4 
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tiltaket er ment å skulle rette på, lett kan erstattes av styringssvikt. Vi får en nærings-
utvikling som styres av tilpasninger til offentlige regelverk og bevilgninger snarere 
enn til markedsmessige forhold og vurderinger, ved at bedriftene tilpasser seg det 
offentliges krav til støttemottakere snarere enn til vurderinger av sin egen 
markedsverdi, potensial og risiko. Dette innebærer at det er sjanser for at bedrifter 
som ikke burde fått støtte, får støtte, mens bedrifter som burde fått støtte, ikke får det.  

Myndighetene kan således begå minst to feil når man prioriterer mellom potensielle 
støttemottakere. Såkalte type 1-feil innebærer at man aksepterer prosjekter som burde 
vært forkastet, enten fordi de ville vært gjennomført uansett eller fordi de aldri burde 
vært gjennomført. Type 2-feil innebærer at man ikke aksepterer prosjekter som burde 
fått støtte.  

Burde man velge generelt virkende eller selektive virkemidler? Svaret på dette spørs-
målet er relativt åpent, og det avhenger av hvilke problemer virkemiddelet er ment å 
skulle løse. De generelle virkemidlene er enkle, og dermed billige, å administrere, 
støtten tildeles alle (som oppfyller kriterier), de gir rimelig stabile rammebetingelser 
for alle mottakere, men de treffer ikke så direkte. Selektive virkemidler tildeles etter 
bestemte kriterier og etter individuell vurdering av søknader, det er konkurranse om 
dem, og de har spesifiserte, overordnede målsettinger, men de er kostbare admini-
strativt, og det er en risiko for at feil prosjekter mottar støtte framfor riktige. 

5.3.2 Alternativ bruk av statens provenygevinst 

Cappelen og Stambøl (2002) har, på oppdrag fra Effektutvalget, gjennomført en ana-
lyse av noen alternative måter for staten å anvende sin provenygevinst ved økt 
arbeidsgiveravgift på. Det er tatt utgangspunkt i at provenygevinsten brukes på 
generelle tiltak. To alternativer er belyst, nemlig lavere skatt for lønnstakere og økte 
investeringer i infrastruktur. 

5.3.2.1 Økt arbeidsgiveravgift og lavere skatt for lønnsmottakere 
I dette avsnittet beskriver vi en politikkpakke hvor man fjerner regionale forskjeller i 
arbeidsgiveravgiften og bruker det økte skatteprovenyet til å senke lønnstakernes tryg-
deavgift til folketrygden fra 7,8 til 7,1 prosentpoeng. Dette er en skattesats som er av 
proporsjonal type slik at både gjennomsnittsskattesatsen og marginalskattesatsen end-
res likt. Endringen i denne skattesatsen er tilpasset slik at nettoeffekten på budsjettba-
lansen for offentlig sektor totalt skal bli om lag null i et langsiktig perspektiv. Siden 
endringene i arbeidsgiveravgiften er et engangssjokk som er likt over tid, mens virk-
ningene varierer fra år til år, vil et tiltak som akkurat skal balansere budsjettet hvert 
år, kreve satsendringer i skattene hvert år. Det er en lite egnet beskrivelse av hva en 
politikkpakke normalt går ut på og dessuten vanskeligere å forklare. Virkningene på 
offentlig budsjettbalanse imidlertid beskjedne46 i alle år selv om de ikke er eksakt lik 
null.  

                                                 
46 I den forstand at de beløper seg til noen få promille av totale offentlige utgifter eller inntekter. 
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Tabell 5.6 Makroøkonomiske virkninger av økt arbeidsgiveravgift, kombinert med 
lavere trygdeavgift for lønnstakere. Full kostnadskompensasjon av kommunal virk-
somhet. 

 1.år 2.år 5.år 10.år 15.år 20.år 25.år
Prosentvis avvik fra referansebanen: 
Husholdningene konsum mv. 0,1 0,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 
Konsum i offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 0 0 
Bruttoinvesteringer i fast kapital 0,0 0,2 0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 
Eksport -0,0 -0,1 -0,1 -0,0 0,0 0,0 0,0 
Import 0,2 0,3 0,1 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
BNP 
Herav: 

-0,0 0,1 0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

- Bedrifter i fastlandsøkonomien -0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Utførte lønnstakertimeverk i 
bedrifter -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,0 

Konsumpriser 0,1 0,2 0,2 -0,0 -0,2 -0,2 -0,2 
Utbetalt lønn per time -0,0 -0,1 -0,4 -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 
Husholdningenes disp. realinntekt 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Absolutt endring fra referansebanen mrd. kr.: 
Offentlig budsjettbalanse -0,8 -0,3 -0,0 -0,0 0,2 0,8 1,3 
Overskudd på driftsbalansen -0,3 -1,3 -1,4 -0,3 0,2 0,3 0,2 
Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Det sentrale i denne beregningen er at husholdningenes disponible realinntekt ikke 
påvirkes i særlig grad, selv om reallønn pr time synker med knapt et prosentpoeng på 
lang sikt. Dette skyldes den forutsatte lettelsen i direkte beskatning av lønnstakerne. 
Dermed blir det ubetydelige effekter på husholdningenes etterspørsel, og effektene på 
BNP blir neglisjerbare slik man kunne forvente. De fleste andre makroøkonomiske 
størrelsene blir heller ikke særlig påvirket i dette tilfellet. 

Tabell 5.7 Virkninger på utførte timeverk etter næring av å fjerne regionale forskjel-
ler i arbeidsgiveravgiften og redusere trygdeavgiften for lønnstakere. Full kompensa-
sjon av kostnadsøkning i kommunesektoren. Avvik fra referansebane i % 
 1.år 2.år 5.år 10.år 15.år 20.år 
Jordbruk -0,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 
Skogbruk -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,0 -0,0 
Fiske og fangst 0,0 -0,1 -0,4 -0,6 -0,6 -0,7 
Fiskeoppdrett -0,0 -0,2 -0,5 -0,7 -0,7 -0,8 
Næringsmiddelindustri -0,9 -1,3 -1,2 -0,9 -0,8 -0,8 
Diverse industri -0,1 -0,1 -0,1 -0,0 -0,0 -0,0 
Treforedlingsindustri 0,0 0,0 0,1 0,4 0,6 0,7 
Kjemiske råvareindustri -0,5 -0,5 -0,4 0,0 0,1 0,1 
Raffineringsindustri 0 0 0 0 0 0 
Råmetallindustri -0,7 -0,9 -1,2 -1,0 -0,9 -0,9 
Verkstedsindustri -0,5 -0,5 -0,4 0,0 0,1 0,0 
Skips- og plattformbygging -0,4 -0,3 -0,2 -0,0 0,0 0,0 
Bygge- og anleggvirksomhet -0,2 -0,2 0,1 -0,2 -0,3 -0,2 
Varehandel -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 
Utenriks sjøfart -0,3 -0,4 -0,5 -0,3 -0,1 0,0 
Innenlandsk transport -0,1 -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,1 
Bank og forsikring -0,1 -0,2 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
Boligtjenester 0,0 -0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 
Annen privat tjenesteyting -0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 
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Tabell 5.7 viser at de næringsvise effektene for sysselsettingen kan oppfattes som noe 
mer signifikante enn de makroøkonomiske effektene, men heller ikke disse er av 
særlig omfang. Sammenliknet med effektene av en isolert endring av arbeidsgiver-
avgiften viser tabellen at det nå skjer en mindre reduksjon, og endog en økning, i sys-
selsettingen i mange tjenesteytende næringer, mens flere eksportorienterte næringer 
kommer dårligere ut. Det skyldes at en skattelette til husholdningene stimulerer privat 
konsum og at etterspørselen øker, noe de hjemmemarkedsorienterte næringene tjener 
særlig på. 

Figur 5.2 Beregnet sysselsettingseffekter etter arbeidsstedsfylke av økt arbeidsgiver-
avgift og redusert trygdeavgift for lønnstakere. Avvik fra referansebanen i prosent. 
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Figur 5.2 viser de regionale effektene for sysselsettingen av en samtidig økning av 
arbeidsgiveravgiften til 14,1 pst over hele landet, og redusert trygdeavgift for lønns-
takere. De regionale endringene er, som i tidligere simuleringer, en funksjon av de 
næringsmessige effektene på nasjonalt nivå og fylkenes andeler av samlet syssel-
setting i hver næring. Vi har antatt at skattereduksjonen er lik over hele landet. De 
langsiktige effektene er små. Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og 
Trøndelag kommer relativt sett bra ut av det kombinerte skiftet. Størst negativ effekt 
får vi i Finnmark, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 

5.3.2.2 Økt arbeidsgiveravgift og økte offentlige infrastrukturinvesteringer 
I denne beregningen har vi brukt det ekstra provenyet som innføring av en felles høg 
sats for arbeidsgiveravgiften medfører, til å øke offentlige investeringer i infrastruk-
tur. Igjen er tiltaket eller politikkpakken lagd slik at offentlige budsjetter er noenlunde 
i balanse sett over en lang periode. Det er viktig å påpeke at MODAG har sine be-
grensninger i en analyse av denne typen. Modellen fanger opp etterspørselseffektene 
av investeringene i infrastruktur. Den fanger også opp de regnskapsmessige effektene 
på offentlig konsum. Disse øker fordi offentlig konsumkapital produserer tjenester lik 
kapitalslitet eller depresieringen av kapitalen. Modellen fanger derimot ikke opp at 
bedriftene kan oppnå økt produktivitet som følge av mer og bedre infrastruktur. En 
bedre veg kan for eksempel redusere transportkostnader og bedre lønnsomheten for 
bedriftene. Denne effekten er imidlertid ikke innarbeidet i MODAG. 
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Tabell 5.8 Makroøkonomiske effekter av økt arbeidsgiveravgift kombinert med økte 
investeringer i infrastruktur. Kompensasjon av kostnadsøkninger i kommunesektoren 

 1.år 2.år 5.år 10.år 15.år 20.år 25.år
Prosentvis avvik fra referansebanen: 
Husholdningene konsum mv. -0,0 0,0 0,1 -0,1 -0,5 -0,5 -0,5 
Konsum i offentlig forvaltning -0,0 0,1 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 
Bruttoinvesteringer i fast kapital 1,6 1,6 1,5 0,9 0,8 1,0 1,1 
Eksport -0,1 -0,1 -0,1 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
Import 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 -0,0 0,0 
BNP 
Herav: 

0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

- Bedrifter i fastlandsøkonomien 0,3 0,2 0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 
Utførte lønnstakertimeverk i 
bedrifter -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,0 

Konsumpriser 0,2 0,2 0,4 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Utbetalt lønn per time 0,0 0,1 0,1 -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 
Husholdningenes disp. realinntekt -0,1 -0,1 -0,3 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
Absolutt endring fra referansebanen mrd. kr: 
Offentlig budsjettbalanse 0,2 0,3 -0,4 -0,4 0,2 1,3 2,8 
Overskudd på driftsbalansen  -1,6 -2,2 -2,6 -0,9 -0,6 -1,0 -1,5 
Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Tabell 5.8 viser de makroøkonomiske effektene av økt arbeidsgiveravgift kombinert 
med en tilnærmet provenynøytral økning i investeringene i infrastruktur. Innenfor en 
tiårshorisont er utslagene i makroøkonomiske størrelser, som ventet, relativt beskjed-
ne. De negative konsumeffektene av økt arbeidsgiveravgift blir nesten borte, siden de 
samlede sysselsettingseffektene er små og nedgangen i utbetalt lønn liten. Etter hvert 
som arbeidsgiveravgiftsøkningen veltes over i redusert lønn blir imidlertid reallønns-
effekten større, og konsumet i husholdningene synker litt sammenliknet med en bane 
uten politikkendringer. Likevel blir reallønna høgere i denne banen enn i banen uten 
økte investeringer. Dette skyldes at aktivitetsnivået i økonomien er noe høgere, og at 
lønna derfor stiger i tråd med en vanlig lønnskurveeffekt. 

Bruttoinvesteringene er høgere i hele perioden. Dette skyldes i stor grad økte offent-
lige investeringer, men vi ser at utslaget i investeringene er størst på kort og mellom-
lang sikt. Det henger sammen med at investeringsøkningen i offentlig forvaltning 
også drar med seg investeringer i andre sektorer av økonomien, fordi de bygger opp 
kapasitet for å møte økt produksjon. Høgere innenlandsk etterspørsel øker importen 
sammenliknet med banen hvor bare arbeidsgiveravgiften er økt. Det er hovedårsaken 
til at driftsbalansen overfor utlandet blir svekket på permanent basis. 

Tabell 5.9 viser effektene på utførte timeverk etter næring. Den viktigste effekten en 
kan merke seg her, er at bygge- og anleggsnæringen kommer vesentlig bedre ut enn i 
tilfellet med kun økt arbeidsgiveravgift. Det skyldes at denne næringen opplever økt 
etterspørsel knyttet til investeringer i offentlig infrastruktur. Gjennomgående kommer 
industrinæringene litt dårligere ut enn i det alternativet der kun arbeidsgiveravgiften 
ble endret. Det skyldes at det innenlandske kostnadsnivået er høgere på grunn av 
etterspørselsimpulsene fra investeringene. 
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Tabell 5.9 Virkninger på utførte timeverk etter næring av å fjerne den regionalt 
differensierte arbeidsgiveravgiften og øke offentlige investeringer i infrastruktur. 
Kompensasjon av kostnadsøkninger i kommunesektoren. Avvik fra referansebanen i 
prosent. 

 1.år 2.år 5.år 10.år 15.år 20.år
Jordbruk -0,0 -0,1 -0,1 -0,0 -0,0 -0,0 
Skogbruk -0,2 -0,2 -0,1 -0,0 -0,0 -0,0 
Fiske og fangst 0,0 -0,1 -0,4 -0,6 -0,6 -0,7 
Fiskeoppdrett -0,0 -0,2 -0,5 -0,7 -0,7 -0,8 
Næringsmiddelindustri -1,0 -1,4 -1,4 -1,1 -1,0 -1,0 
Diverse industri 0,2 0,1 0,1 -0,0 -0,0 0,0 
Treforedlingsindustri 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5 
Kjemiske råvareindustri -0,5 -0,5 -0,4 -0,1 0,0 -0,0 
Raffineringsindustri 0 0 0 0 0 0 
Råmetallindustri -0,7 -0,9 -1,3 -1,2 -1,0 -1,0 
Verkstedsindustri -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,1 0,1 
Skips- og plattformbygging -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,0 0,1 
Bygge- og anleggvirksomhet 0,4 1,0 1,1 0,2 0,2 0,4 
Varehandel 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 
Utenriks sjøfart -0,3 -0,5 -0,7 -0,6 -0,4 -0,3 
Innenlandsk transport -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 
Bank og forsikring -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 
Boligtjenester 0,0 -0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 
Annen privat tjenesteyting 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Figur 5.3 viser de regionale effektene, som igjen er relativt små. Sentrale deler av 
landet, som Oslo og Akershus, får høgere sysselsetting på mellomlang sikt, mens 
multiplikatoreffektene fortsatt er store (etterspørselsvirkningene dominerer). På lenger 
sikt blir disse effektene mindre, og alle fylker får redusert sin sysselsetting. Buskerud 
kommer best ut. Noen vestlandsfylker og de nordnorske fylkene kommer dårligst ut, 
men effektene er som sagt små.  
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Figur 5.3 Beregnet sysselsettingseffekt av redusert arbeidsgiveravgift og økte 
infrastrukturinvesteringer. Full kompensasjon av kostnadsøkning i kommunesektoren. 
Avvik fra referansealternativet i prosent 
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5.3.3 Kompenserende tiltak: En oppsummering 

I dette avsnittet har vi, ved hjelp av to eksempler, sett på mulige effekter av at staten 
benytter provenygevinsten til alternative tiltak. Begge alternativene er utformet slik at 
de, sammen med den økte arbeidsgiveravgiften, skal være provenynøytrale, og bereg-
ningene er basert på full lønnsoverveltning av økt arbeidsgiveravgift på sikt, som tid-
ligere. Sysselsettingsmessig fører dette til små avvik fra basisalternativet i makro. De 
viktigste forskjellene fra en situasjon uten endringer i arbeidsgiveravgiften er at en 
alternativ bruk av provenyet skaper en noe annerledes næringsstruktur. De regionale 
effektene er fordelt på fylke med utgangspunkt i dagens næringsstrukturs regional 
fordeling, det vil si uten at den økte arbeidsgiveravgiften slår sterkere ut for sysselset-
tingen i sone 2-5 enn i resten av landet. Det innebærer at de viktigste effektene av økt 
arbeidsgiveravgift er reduserte lønnsutbetalinger, og effektene for sysselsettingen 
først og fremst vil komme gjennom redusert inntekt for lønnsmottakerne. Vi har 
dermed implisitt antatt full lønnsoverveltning også på regionalt nivå. Dette innebærer 
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at det ikke er behov for en regionalt skjev fordeling av den alternative bruken av 
statens provenygevinst. 

Staten kan alternativt velge å redusere trygdeavgiften eller bygge ut infrastruktur kun i 
sone 2-5. Dette er spesielt aktuelt dersom lønnsoverveltningen av økt arbeidsgiverav-
gift er mindre i sone 2-5 enn vi har antatt i beregningene våre. Effektene av økt 
arbeidsgiveravgift for sysselsettingen på regionalt nivå kan, som nevnt i avsnitt 5.1.1, 
være større enn modellberegningene viser, særlig på kort sikt, og alternativ bruk av 
statens provenygevinst kan brukes til å nøytralisere slik sysselsettingsnedgang. Hervik 
et al (2002a) viser for eksempel at personrettede tiltak, som blant annet redusert per-
sonskatt, har hatt gunstige sysselsettingseffekter i tiltakssonen i Nord-Troms og Finn-
mark (sone 5), og det er grunn til å tro at slike tiltak kan ha gunstige sysselsettingsef-
fekter også i sone 2-4. 

En forsert utbygging av infrastruktur i sone 2-5 vil også lede til økt sysselsetting på 
anleggene der. De mer langsiktige effektene av infrastrukturtiltak er derimot usikre, 
og det er også usikkert i hvilken grad flere milliarder kroner ekstra i infrastrukturtiltak 
konsentrert til disse sonene per år vil være politisk mulig.  

5.4 Tilpasning til dagens EU-regler 

Hervik og Rye (2002), som presentasjonen nedenfor er basert på, har analysert effek-
tene av at Norge tilpasser seg ESAs krav, slik de er gjengitt i avsnitt 3.4. Analysen er 
basert på bedriftsdata fra det koplede arbeidsgiver-arbeidstakerregisteret, som gir 
grunnlag for å ta utgangspunkt i bedriftsnivået. De har tatt utgangspunkt i at satsen 
økes til 14,1% over hele landet og analysert provenyeffektene ved å ta hensyn til 
følgende regler og tilpasninger: 

1. Innføring av full sats for de næringene som fikk full sats fra år 2000. 
2. Kommunesektoren mottar full kompensasjon for økte lønnskostnader. 
3. Fritak for bedrifter som faller under den definerte bagatellmessige støtten på 

250.000 kroner pr år 
4. Innføring av et bunnfradrag for større bedrifter, tilsvarende nivået for bagatell-

messig støtte 

1-4 tilsvarer en videreføring av dagens ordning i størst mulig grad, gitt EUs regelverk. 
Ved å summere provenyeffektene 1-4, og å trekke fra den originale provenyeffekten 
på knapt 6,8 mrd kr, kommer vi fram til gjenstående proveny av å øke satsen. 

5.4.1 Næringer med full sats 

Fra år 2000 ble det innført full sats for næringer nevnt under punkt A-C i avsnitt 3.4. 
Dette er A) stedbundne næringer, B) næringer med spesifikke sektorregler for støtte, 
og C) enkelte konkurranseutsatte, tjenesteytende næringer. Denne omleggingen er det 
ikke tatt omsyn til når vi har presentert provenyeffekter i avsnitt 4.1. Omleggingen ble 
beregnet til å utgjøre anslagsvis 180 millioner i provenytap for de aktuelle bedriftene 
(provenygevinst for staten) i år 2000. Samlet provenyvirkning ved omleggingen ble 
derfor redusert fra 6786 til 6606 mill kr. 

Strukturtallene for provenyeffekt fra avsnitt 3.4 endres lite som en følge av dette. Pro-
venygevinsten for bergverksdrift faller nesten helt ut. Gevinsten for industrien loka-
lisert i sone 2 reduseres, siden skipsbyggingsindustrien i stor grad er lokalisert hit. 
Siden omleggingen rammet bedrifter med mer enn 50 ansatte, reduseres provenyge-
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vinsten for denne gruppen bedrifter. Offentlig sektors andel (ikke nivå) av provenyge-
vinsten øker, siden alle bedriftene som rammes er private. Nord-Norges (sone 4 og 5) 
andel av provenygevinsten øker, siden bedriftene som rammes hovedsakelig er loka-
lisert til Sør-Norge. 

5.4.2 Statlig kompensasjon av økte kommunale og fylkeskommunale 
lønnsutgifter 

Økning av satsen for arbeidsgiveravgiften rammer kommunal og fylkeskommunal 
virksomhet spesielt hardt. I år 2000 kom omtrent 1/3 av provenyeffekten disse 
sektorene til gode. Staten har mulighet til å bruke en del av den gevinsten den får ved 
å øke satsen for arbeidsgiveravgiften til å kompensere kommunal og fylkeskommunal 
virksomhet for de økte lønnsutgiftene. Kompensasjonen kan for eksempel gis som et 
eget tilskott i tilknytning til inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. 
Beregnet provenytap for kommunesektoren er på 2325 millioner kroner. Når dette 
trekkes fra, står vi igjen med 4281 millioner kroner i provenygevinst for staten. 

5.4.3 Bedrifter som faller inn under taket for bagatellmessig støtte 

EU har et kriterium som sier at bedrifter kan motta bagatellmessig statsstøtte 
tilsvarende 100.000 Euro over tre år, eller ca 250.000 kr i året. Dersom ordningen 
videreføres for bedrifter som får lavere støtte enn dette, vil grensen gå ved lønns-
kostnader på henholdsvis 1,7 mill kr (sone 5), 2,7 mill kr (sone 4), 3,2 mill kr (sone 3) 
og 7 mill kr (sone 2). Dette avhenger av bedriftens størrelse (antall ansatte) og gjen-
nomsnittslønn pr ansatt. Bedrifter som er mindre enn henholdsvis 8 ansatte (sone 5), 
12 ansatte (sone 4), 16 ansatte (sone 3) og 32 ansatte (sone 2) vil i så fall ikke rammes 
av økt avgift. En kan så beregne at dersom reglene om bagatellmessig statsstøtte 
kommer til anvendelse for små bedrifter, tilsvarer dette en samlet provenyeffekt på 
1.650 millioner kroner, og vi blir stående igjen med en provenygevinst for staten av 
økt arbeidsgiveravgift på omtrent 2630 millioner kroner (i privat provenytap). Dette 
forutsetter uendret bedriftsstruktur, slik at bedriftene ikke tilpasser sin størrelse etter 
denne ordningen (så antall bedrifter øker). 

Ordningen om bagatellmessig støtte bidrar altså til å skjerme de mange små og mel-
lomstore bedriftene som i dag nyter godt av omleggingen, fra en dramatisk kostnads-
økning som en økning i arbeidsgiveravgiften vil medføre, og som vil ha umiddelbar 
effekt på bedriftenes bunnlinje. 

5.4.4 Bunnfradrag for større bedrifter 

En mulighet kan være at også større bedrifter nyter godt av ordningen med bagatell-
messig støtte. Dette vil innebære at en, ved siden av småbedriftene som kan fortsette 
som i dag, innfører et bunnfradrag tilsvarende beløpet for bagatellmessig støtte for 
større bedrifter. De store bedriftene vil i så fall måtte betale full arbeidsgiveravgift ut 
over det bagatellmessige tilskottet. I så fall kommer ytterligere 3.207 bedrifter inn 
under ordningen. Provenyeffekten av dette er 790 millioner kroner, og staten står nå 
igjen med en provenygevinst av å øke arbeidsgiveravgiften på omtrent 1.840 millioner 
kroner. Dette forutsetter at regelen for bagatellmessig støtte gjelder bedrifter, ikke 
foretak. Dersom en tar utgangspunkt i foretak, vil antallet reduseres til 2.300, og 
provenyeffekten av bunnfradraget reduseres til 580 millioner kroner. 
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Dersom dette bunnfradraget er uforenelig med EUs regelverk, kan konkurranseutsatt 
industri kompenseres gjennom å gjeninnføre ordningen med transportstøtte. Dette er 
en ordning EU åpner for. En transportstøtteordning kan utformes slik at den begrenses 
til vareeksport fra eller –import til sonene. I så fall vil problemene til konkurranseut-
satt industri og varehandel bli kompensert. 

5.5 Anbefalinger og konklusjoner 

Effektutvalget mener at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er treffsikker 
og lett å administrere. Den bidrar til at næringslivet i sone 2-5 har rammebetingelser 
det kan forholde seg til på en enkel måte. Utvalgets diskusjoner i avsnitt 5.1 viser at vi 
ikke kan si sikkert hvilke effekter økt avgift vil kunne få for sysselsettingen i de be-
drifter og næringer som rammes, og dermed i hvilken grad de ulike regionene rammes 
forskjellig. Det avhenger av blant annet de ulike bedriftenes og næringenes muligheter 
for å overvelte kostnader i produkt- og arbeidsmarkedet. 

5.5.1 Overgangsproblemer 

På kort sikt vil bedrifter som sysselsetter mange som er bosatt der avgiften øker kunne 
få et en gangs lønnssjokk som varierer fra 14,1% (sone 5) til 4% (sone 2). Dette kan 
få store konsekvenser for aktuelle bedrifter på kort sikt. I avsnitt 4.2.3 har vi vist hva 
slags bedrifter som vil merke økningen sterkest.  

Økte lønnsutbetalinger fører altså til redusert lønnsomhet for en del bedrifter på kort 
sikt. Noen bedrifter vil i så fall kunne komme til å måtte redusere aktiviteten eller 
legge ned. Problemet er at disse bedriftene befinner seg i områder med store avstander 
og få alternative sysselsettingsmuligheter. Dette kan føre til økt arbeidsledighet blant 
personer bosatt i sone 2-5. Økt arbeidsledighet kan føre til at de fristilte arbeidstaker-
ne foretar en vurdering av hvor de ønsker å bo i framtiden, og det kan føre til flytting, 
spesielt dersom konjunkturene i sentrale strøk er sterke. Når sjokket legger seg på 
lang sikt, vil tilbudet av arbeidskraft være redusert, og mulighetene for å øke syssel-
settingen igjen være borte. Disse problemene kan føre til en rask, eller gradvis, omlo-
kalisering av virksomhet fra sone 2-5 til sone 1. Når etterspørselen etter arbeidskraft 
blir lavere i sone 2-5, blir flere fristilte osv, og vi kan få en ’sentraliseringsspiral’. 

Opphør av ordningen vil kunne medføre at enkelte bedrifter ikke lenger har forsvarlig 
lønnsomhet og derfor må avvikle eller flytte til lokaliseringer hvor for eksempel trans-
portutgiftene blir lavere. For andre virksomheter kan det også være aktuelt å legge om 
til en mindre arbeidsintensiv produksjon og i stedet investere i flere maskiner som 
krever lavere bemanning. Det negative i dette er klart at dette vil gi færre arbeids-
plasser. Samtidig kan en tenke seg at enkelte virksomheter ved en slik omlegging vil 
bli mer kostnadseffektive og robuste i forhold til konkurranse på internasjonale 
markeder. 

Overgangsproblemene bør tas på alvor og søkes minimert. En økning i arbeidsgiver-
avgiften bør innføres gradvis, og over flere år, dersom man ønsker å opprettholde 
sysselsettingen i distriktene på lang sikt. Effektutvalget har ikke gjort noen nærmere 
vurdering av hvilke alternative tiltak en kan innføre i en overgangsfase, men vurderer 
det dit hen at en gradvis innfasing og normalisering av satsen over mange år vil være 
det beste. 



 81

5.5.2 Økt arbeidsgiveravgift - tilpasninger 

Uten å trekke inn overveltningsmekanismer, men bare basere oss på dagens regelverk 
(tolket av Hervik og Rye 2002), kan det altså beregnes at ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift kan videreføres for omtrent ¾ av provenyeffekten. En fjerdedel, 
eller omtrent 1,847 mrd kr, blir igjen som provenygevinst for staten (provenytap for 
private bedrifter). Dette innebærer økt handlefrihet for staten. Det vil selvsagt være et 
politisk spørsmål hva som gjøres med disse pengene. En mulighet er at staten trekker 
inn beløpet til fordel for statskassa. I så fall har økt arbeidsgiveravgift en kontraktiv 
effekt på norsk økonomi, og da spesielt på aktiviteten i distriktene. Dersom staten 
ønsker å bruke pengene, finnes det en rekke alternativer. 

I tråd med drøftingen ovenfor kan statens provenygevinst forvaltes i tråd med EUs 
regelverk for regionalstøtte (strukturfondsmodellen). Beløpet kan i så fall brukes til å 
innføre et regionalt innovasjonsfond, som forvaltes desentralisert, for eksempel av det 
fylkeskommunale nivået for de ulike sonene. Dette vil være i tråd med den desentra-
lisering av distriktspolitiske virkemidler til det regionale nivået som har skjedd i 
Norge de senere år, og som blir ytterligere forsterket fra 2003 av. Denne desentraliser-
ingen av virkemidler fører til at fylkeskommunene bygger opp kompetanse til for-
valtning av virkemidler. Fylkeskommunenes oppgave blir da å utarbeide en plan, der 
kompetanse og omstillingstiltak via SND kan inngå sammen med ulike infrastruktur-
tiltak i henhold til den erfaring man har med strukturfond innenfor EU. 

Det kan se ut til at det som gjenstår av provenyvirkninger for staten blir lite, dersom 
man skulle vurdere en differensiering av inntektsskatten (eller andre generelle virke-
midler) i tråd med Hervikutvalgets anbefalinger (Hervik mfl 2001) og i tråd med 
diskusjonen i avsnitt 5.3. I tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark kan dette likevel 
være aktuelt, fordi en slik ordning allerede eksisterer her. Hervik mfl (2002a) viser at 
arbeidsmarkedet i tiltakssonen fungerer rimelig effektivt når det gjelder å overvelte 
provenyeffekter etter knapphet i tilgang av ulike typer arbeidskraft. I så fall kan 
struktur- eller innovasjonsfondsmodellen være aktuell i de øvrige sonene (2-4). 

Det nest beste til å beholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift som i dag, 
er å opprettholde dagens ordning med et tak på 250.000 kroner årlig som bagatellmes-
sig tilskott. For å hindre en ytterligere, og eskalerende, krise i konkurranseutsatt 
industri, kan en vurdere å komplettere dette med å gjeninnføre en ordning med 
transportstøtte. Denne vil også tilgodese varehandel. En struktur- eller innovasjons-
fondsordning i tråd med ordningen i EU anbefales for det som blir igjen. Det nest 
beste systemet blir betydelig tyngre administrativt og mindre treffsikkert enn den 
differensierte arbeidsgiveravgiften, sett i forhold til ideen med differensiert 
arbeidsgiveravgift – som var å bidra til høgere sysselsetting i distriktene. 

5.5.3 Noen supplerende vurderinger 

Differensiert arbeidsgiveravgift ble i sin tid innført for å subsidiere bruk av arbeids-
kraft i distriktene. Målet var særlig å bidra til økt sysselsetting innenfor tjenesteytende 
virksomhet i sonene. Tanken var at tiltaket, gjennom arbeidsmarkedet, ville bidra 
gunstig i forhold til bosettingsmålet i norsk distriktspolitikk. Vurderinger og analyser 
(oppsummert i Hervik et al 2001) konkluderer med at virkemiddelet er det kanskje 

                                                 
47 Eventuelt tillagt bunnfradrag for store bedrifter, og fratrukket eventuell transportstøtte 
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viktigste distriktspolitiske virkemiddelet i Norge, og at det er viktig å beholde det ut 
fra de særnorske målene for distriktspolitikken. 

En av de gunstige effektene et virkemiddel av typen redusert arbeidsgiveravgift har, 
er at det ikke har noen effekt på statens utgifter. Finansdepartementet beregner prove-
nyeffekten av tiltaket, men denne framkommer ikke eksplisitt som en del av statens 
utgifter i statsbudsjettet. Ethvert skifte av virkemiddel vil påvirke budsjettbalansen, og 
det vil også bli gjenstand for vurderinger av om det er gunstig av politiske grunner. 
Det synes som om det er stor enighet om at den differensierte arbeidsgiveravgiften er 
å foretrekke. 

Ett eksempel på vurderinger en vil kunne komme til å måtte ta dersom den differen-
sierte arbeidsgiveravgiften må fjernes, er i hvilken grad kommunal og fylkeskommu-
nal virksomhet skal kompenseres for de økte lønnskostnadene en får. Vi har vist oven-
for at effektene av økt arbeidsgiveravgift på sysselsettingen i denne sektoren kan være 
stor, og at lønnen i større grad enn i annen virksomhet er sentralt bestemt. En økning 
av statlige utgifter tilsvarende 2-3 mrd kr i året, innrettet mot kommunesektoren i 
distriktene, er mye. En slik kompensasjon vil føre til helt andre fordelingsnøkler i 
inntektssystemet. Man må altså lage et nytt inntektssystem for kommuner og fylkes-
kommuner, med tilleggskriterier for dem som er lokalisert innenfor sonene for nedsatt 
arbeidsgiveravgift. I tillegg viser erfaring at slike tilleggssystemer og –bevilgninger 
kan være vanskelige å beholde på lang sikt. En regional utjevning av arbeidsgiverav-
giften kan dermed ha store konsekvenser for kostnadene i kommunal virksomhet i 
distriktene, og dermed for tjenestetilbudet og sysselsettingen der. 
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6 Effektutvalgets arbeid framover 

I denne rapporten har Effektutvalget analysert effekter av den differensierte arbeids-
giveravgiften, samt sett på noen effekter av alternative virkemidler dersom dette 
virkemiddelet blir fjernet. Utvalgets sluttrapport vil komme som NOU ved årsskiftet 
2003/2004. Sluttrapporten vil behandle effekter av statlig innsats i vid forstand for 
regional utvikling og distriktspolitiske mål, for henholdsvis næringsutvikling og for 
velferds- og samfunnstjenester. Vi har delt effektene i tre typer: 

1. Effekter av makroøkonomisk politikk, strategier og utviklingstrekk, 
2. effekter av sektorpolitikk, og 
3. effekter i avgrensede områder (regioner) av samlet statlig innsats. 

Utvalget har forsøkt å følge denne tematiske inndelingen i arbeidet med å definere 
nærmere hvilke tema vi vil jobbe med. Vi tror at inndelingen samlet vil gi et godt 
utgangspunkt for å kunne si noe dels om statlig innsats’ regionale og distriktspolitiske 
effekter på ulike områder, og sammenlikne dem, dels om samlet statlig innsats’ 
regionale og distriktspolitiske effekter. Utvalget skal gjøre begge deler. 

Utvalgets arbeid er basert dels på eksisterende kunnskap på de ulike feltene som 
omtales, dels på egeninitiert forsknings- og utviklingsaktivitet. Vi har satt i gang en 
rekke mindre prosjekter, og disse blir publisert på www.effektutvalget.dep.no. 

6.1 Effekter av makroøkonomiske strategier og 
utviklingstrekk 

Utvalget mener det er behov for en analyse av statens makroøkonomiske strategiers 
regionale og distriktspolitiske effekter. Vi ser en del utviklingstrekk som helt klart har 
konsekvenser for regional utvikling. Ett viktig trekk er den såkalte ’Handlingsrege-
len’, som Stortinget har vedtatt når det gjelder bruk av oljepenger innenlands. Den 
innebærer at Norge vil ha en mer ekspansiv økonomisk politikk innenlands enn om 
avkastningen av oljeformuen ble plassert i utlandet. Dette har konsekvenser for rente-
nivå, valutakurs, næringsutvikling og økonomisk-politisk handlefrihet. Konsekven-
sene av en slik politikk vil være forskjellige i nedgangs- og oppgangskonjunkturer, og 
konsekvensene for regional utvikling og distriktspolitiske mål er generelt mindre 
påaktet enn konsekvensene for makroøkonomiske størrelser, som er vel kjente og mye 
debatterte. 

I dette prosjektet vil utvalget basere seg på en analyse av ulike måter å utforme hand-
lingsregelen på, og å sammenlikne alternativenes konsekvenser for regional utvikling 
og distriktspolitiske mål. Et alternativ med økt offentlig aktivitet vil for eksempel ha 
andre konsekvenser enn et alternativ med skattelette. Vi vet at en ekspansiv økono-
misk politikk generelt fører til økt aktivitet innenfor skjermet tjenesteproduksjon. 
Dersom man velger skattelette, vil mye av den økte aktiviteten komme innenfor privat 
tjenesteproduksjon, som i stor grad er lokalisert til sentrale strøk. Økt offentlig akti-
vitet kan lettere styres til de deler av landet man ønsker å prioritere, og man kan 
derfor lettere ta distriktspolitiske hensyn dersom denne strategien velges. 
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6.2 Effekter av sektorpolitikk 

Statlig aktivitet kan deles opp i sektorer, og dette kan vi kalle sektorpolitikken. Det er 
selvsagt en sammenheng mellom de makroøkonomiske vegvalgene og sektorpolitik-
ken, siden en ekspansiv økonomisk politikk gjør handlefriheten større også for sektor-
politikken. Det er viktig å understreke at sektorpolitikk omfatter ulike former for 
reguleringer, og ikke bare økonomiske virkemidler og offentlig egenaktivitet. I 
sluttrapporten vil utvalget behandle de sektorpolitiske områdene vi mener vil ha størst 
betydning for regional utvikling og distriktspolitiske mål. 

6.2.1 Regional fordeling av statlige utgifter og inntekter 

På bakgrunn av data som fordeler statlige utgifter og inntekter på kommuner vil 
utredningen diskutere den regionale fordelingen av statlige utgifter, mens omtalen av 
inntektssiden fokuserer på inntektsskatten. Utredningen inneholder en vurdering av de 
regionale og distriktspolitiske konsekvensene av utgifts- og inntektsstrukturen. 

6.2.2 Statlig politikk overfor kommunesektoren 

Kommunesektoren har tradisjonelt vært viktig for å sikre likeverdige levekår over 
hele landet, gjennom produksjon av velferdstjenester. I tillegg fungerer kommune-
sektoren som en viktig sysselsetter over hele landet, og for mange husholdninger 
bidrar kommunesektoren til at en eller begge forsørgere kan være sysselsatte på hjem-
stedet. Statlig politikk overfor kommunesektoren omfatter økonomiske insentiver 
gjennom øremerkede tilskott til visse typer aktivitet, samt rammetilskott over inn-
tektssystemet. I tillegg er det en rekke krav, knyttet til bemanning og standarder for 
kommunale tjenester. Disse forholdene har vært analysert tidligere, og Effektutvalget 
vil oppsummere kunnskapen på feltet til bruk i sitt videre arbeid.  

6.2.3 Statlig landbrukspolitikk 

Landbruket er en av de næringene som stadig er sterkt regulert i Norge. Ett av hoved-
argumentene for å drive en aktiv landbrukspolitikk er sektorens rolle som sysselsetter 
i distriktene. Den senere tid har derfor begrepet landbrukets multifunksjonelle rolle, 
som kan tolkes som sektorens produksjon av goder (offentlige goder, indirekte 
effekter) det ikke finnes ordinære markeder for, vært nyttet når man har argumentert 
for en fortsatt sterk regulering av sektoren. Landbrukets regionale og distriktspolitiske 
betydning har vært analysert tidligere, og utvalget vil oppsummere kunnskapen på 
feltet. 

6.2.4 Fiskeri- og havbrukspolitikk 

Fiskerinæringa (inklusive havbruksnæringa) er også en viktig basisnæring i deler av 
distrikts-Norge. Tidligere har fiskerinæringa vært gjennomregulert, omtrent som 
landbruket er i dag, men siden slutten av 1970-tallet har det foregått en deregulering. 
Man sitter nå igjen med begrenset regulering, i form av kvoteregulering, regulert 
adgang for nye aktører og omsetningsregulering (gjennom råfiskloven). Hersoug 
(2000) har gjennomført en diskusjon av fiskeripolitikken de siste 20-30 åra, og av 
politikkens regionale konsekvenser.  
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Havbruksnæringa har i stor grad vært regulert gjennom konsesjoner. I tillegg har 
offentlig FoU-innsats betydd mye for utviklingen av nye arter. Utvalget vil få utført 
en analyse av regionale konsekvenser av oppdrettspolitikken. 

6.2.5 Næringspolitikk, FoU-politikk og utdanningspolitikk 

Utvalget har bestemt seg for å analysere disse områdenes regionale og distrikts-
politiske konsekvenser i sammenheng, og i hovedsak i det en kan kalle et ’innova-
sjonsperspektiv’. I tillegg har det vært gjennomført en rekke analyser av hvert av 
politikkområdene, for eksempel den såkalte virkemiddelgjennomgangen som NHD 
har gjennomført i 2002 og arbeidet i forbindelse med Mjøs-utvalget.  

6.2.6 Forsvarspolitikk 

Forsvaret har tradisjonelt vært lokalisert til det man kan kalle ’distriktene’, og virk-
somheten har hatt stor betydning for regional utvikling i de områder den har befunnet 
seg. De siste 10-15 årene har Forsvaret gjennomgått flere store reformer og omorgani-
seringer, og en ser økende tendenser til at det blir en konflikt mellom det en kan kalle 
forsvarsfaglig hensyn og distriktspolitiske hensyn. Det har vært gjennomført en rekke 
studier som har sett på Forsvarets regionale betydning. 

6.2.7 Helsepolitikk 

Den statlige helsepolitikken er et sentralt virkemiddel i den norske velferdsstaten, med 
formål å sikre hele befolkningen, uavhengig av bosted, tilgang på helsetjenester av 
god kvalitet. De senere årene har den statlige helsepolitikken gjennomgått en rekke 
reformer, og utvalget vil legge vekt på å drøfte regionale og distriktspolitiske effekter 
av disse i sluttrapporten. 

6.2.8 Politikk overfor finanssektoren 

Norske myndigheter har gradvis reformert politikken overfor finanssektoren, bla på 
grunn av internasjonale regler. Dette har ført til økt konsentrasjon på eiersiden, økt 
internasjonalt eierskap og til en viss grad økt geografisk konsentrasjon innenfor 
næringen. Utvalget vil drøfte den senere tids reformer i den statlige politikken overfor 
finansnæringen og mulige regionale og distriktspolitiske konsekvenser av disse.  

6.2.9 Forvaltningspolitikk og regional planlegging 

Statens rolle i samfunnet endres, og dette har konsekvenser for prinsippene for statlig 
forvaltningspolitikk. Måten staten organiseres på, arbeidsfordelingen mellom statlig 
og privat sektor, arbeidsfordelingen mellom statlig sektor og lokalt og regionalt 
forvaltningsnivå og generelle liberaliseringstrender er eksempler på slike forhold. 
New Public Management (NPM) kalles slike forvaltningspolitiske endringer med et 
felles begrep. Formålet med NPM-reformene er å bidra til en mer effektiv offentlig 
sektor, gjennom bla omorganiseringer og økt markedsretting. NPM er en gjennom-
gripende trend som påvirker store deler av offentlig sektor. 

Den regionale planleggingen, gjennom bl.a. strategiske fylkes- og næringsplaner og 
regionale utviklingsprogrammer (RUP), brukes til å samordne virkemiddelbruk på 
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tvers av sektorer på regionalt nivå. Ved inngangen til budsjettåret 2003 er det lagt opp 
til at fylkeskommunen skal få større ansvar for virkemidlene i den næringsretta 
distriktspolitikken, og at disse skal inngå i forbindelse med fylkesplanarbeidet og 
RUP. Vi får altså økt det regionale ansvaret for virkemiddelbruk.  

Utvalget vil drøfte mulige regionale og distriktspolitiske konsekvenser av endringer i 
offentlig sektor, knytta til NPM og regionalt planarbeid, inklusive delegering av 
ansvaret for virkemidler. 

6.2.10 Infrastruktur, samferdsel og kommunikasjoner 

Dette politikkområdet omfatter statlig politikk knyttet til investeringer i, og drift av, 
infrastruktur i vid forstand. Området er svært omfattende, og det har skjedd mange 
endringer i hvordan politikken på feltet utformes, bl.a. knyttet til organisering, betal-
ingsordninger med mer. Politikkområdet har stor faglig og politisk oppmerksomhet, 
og den statlige politikken på feltet anses for å være en viktig rammebetingelse for 
regional utvikling.  

Det er gjennomført en rekke analyser av politikkområdets regionale effekter. Utvalget 
har bestilt en antologi med artikler som oppsummerer kunnskapsstatus om politikkens 
regionale og distriktspolitiske effekter.  

6.2.11 Statlig boligpolitikk 

Et offentlig utvalg (NOU 2002:2) har nylig gjennomgått den statlige boligpolitikken. 
Utvalget vil ta utgangspunkt i dette arbeidet når boligpolitikkens regionale og 
distriktspolitiske konsekvenser analyseres i sluttrapporten. 

6.2.12 Statlig kulturpolitikk 

Statens kulturpolitikk kan snevert tolkes som politikk som er finansiert over Kultur-
departementets budsjett. Den er i stor grad rettet inn mot de nasjonale kulturinstitu-
sjonene i Oslo (60 prosent), men det finnes også midler innretta mot regionale og 
lokale kulturtiltak. En brorpart av midlene spres gjennom inntektssystemet for kom-
muner og fylkeskommuner, men enkelte sektortiltak (Riksteateret, Riksutstillingene, 
Rikskonsertene, spillemidler til idretts- og friluftsanlegg, Norsk kulturfond) som har 
som formål å bidra til å sikre et kulturtilbud i hele landet. 

Kultur er viktig for befolkningens identitetsfølelse, og kulturpolitikken kan dermed ha 
betydning for befolkningens lokaliseringspreferanser. I tillegg representerer kulturin-
stitusjoner et tjenestetilbud rettet inn mot befolkningen, og dette har betydning for 
befolkningens trivsel. Utvalget vil ta utgangspunkt i disse forholdene når konsekven-
sene av statlig kulturpolitikk drøftes i sluttrapporten. 

6.2.13 Statlig arbeidsmarkedspolitikk 

Statlig arbeidsmarkedspolitikk er rettet inn mot å bedre balansen på arbeidsmarkedet, 
og den er således rettet inn både mot arbeidsgiver og arbeidstaker. Området grenser 
mot en rekke andre politikkområder, omtrent som distriktspolitikken grenser mot flere 
andre felter. Det har vært gjennomført en rekke studier av tiltak innafor arbeidsmar-
kedspolitikken. Utvalget vil ta utgangspunkt i disse studiene når de regionale og 
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distriktspolitiske konsekvensene av arbeidsmarkedspolitikken drøftes i utvalgets 
sluttrapport. 

6.2.14 Statlig energipolitikk 

De senere år har markedet for energi i Norge blitt deregulert. Konkurransen er sterk 
når det gjelder produksjon av kraft, mens transport av kraft fortsatt er monopolisert. 
Infrastruktur (nettselskap) er med andre ord skilt fra drift (kraftproduksjon) på en 
måte som minner om situasjonen for telefon og jernbane. 

En viktig konsekvens av å deregulere kraftmarkedet har vært at transportkostnadene 
for (noen av) brukerne har kunnet reduseres mot null, selv om effekttapet er stort når 
kraft transporteres langt. Det foretas med andre ord en subsidiering av transport av 
kraft, som kan ha som konsekvens bla at lokalisering av kraftkrevende virksomhet i 
mindre grad enn tidligere avhenger av nærhet til kraftverket. 

Det har vært gjennomført en rekke studier av de potensielle gevinstene av en deregu-
lering av kraftmarkedet. Utvalget vil ta utgangspunkt i disse når de regionale og 
distriktspolitiske konsekvensene av statlig energipolitikk drøftes i sluttrapporten. 

6.2.15 Statlig petroleumspolitikk 

Utvinning av olje og gass har stor betydning for norsk økonomi. Staten regulerer en 
rekke forhold knyttet til dette. Utvalget vil fokusere på beslutninger knyttet til tildel-
ing av konsesjoner, utvinningstempo, bruk av grunnrente, lokaliseringsbeslutninger 
for ilandføringsanlegg og delprivatisering av Statoil, og se på regionale og distrikts-
politiske konsekvenser av dette. 

6.2.16 Statlig miljøpolitikk 

Det finnes en rekke reguleringer som er miljømessig begrunnet. Disse reguleringene 
forefinnes dels i form av lover, regler, pålegg osv, dels i form av avtaler. I tillegg har 
man miljøskatter og –avgifter. Utvalget vil se på de regionale og distriktspolitiske 
konsekvensene av begge hovedtypene reguleringer i sin sluttrapport. 

6.2.17 Statlig distriktspolitikk 

Utvalget har bestilt en oppsummering av evalueringer og analyser av tiltak under den 
smale distriktspolitikken (i hovedsak kapittel 1350 på statsbudsjettet). Denne 
gjennomgangen vil ligge til grunn for utvalgets omtale av de regionale og 
distriktspolitiske konsekvensene av distriktspolitikken. 

6.3 Effekter av statlig innsats i avgrensede områder 
(regioner) 

Både analysene av makroøkonomiske strategier og sektorpolitikk vil i hovedsak være 
av top-down-typen. Effektutvalget ønsker derfor å supplere de nasjonale analysene 
med analyser som tar utgangspunkt i det regionale nivået og har i den forbindelse tatt 
kontakt med Norges forskningsråds (NFRs) forskningsprogram om regional utvikling. 
Under dette programmet gjennomføres for tiden analyser av fem avgrensede regioner. 
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Analysene gjennomføres med litt ulikt fokus, men under felles regi. Forskerne knyttet 
til hver av de fem områdestudiene representerer stor kunnskap om den regionen de 
analyserer. Effektutvalget har bedt forskerne å gjennomføre en tilleggsanalyse der en 
vurderer de samlede effektene av statlig innsats i sin region, samt forsøker å 
sammenlikne effektene av ulike statlige tiltak. Vi har bedt forskerne fokusere på 
hvorvidt effektene avhenger mest av generelle eller regionale prosesser, idet vi ønsker 
å kartlegge betydningen av regionale særtrekk for effektene av statlig innsats.  

I tillegg til de fem områdestudiene fra NFR, har vi supplert med analyser av ytterli-
gere to regioner. Følgende regioner og forskningsmiljø (prosjektledere) er represen-
tert, hvorav de fem første kommer fra NFR: 

• Norge Sør-Øst (Østfold): NIBR Oslo 
• Indre Østlandet: Østlandsforskning 
• Nord-Vestlandet: Møreforskning Molde 
• Midt-Norge, med fokus Namdalen: Nordtrøndelagsforskning 
• Nord-Troms og Finnmark: Finnmarksforskning og NIBR Alta 
• Indre Agder: Rogalandsforskning 
• Ensidig industristed på Vestlandet (Odda): SNF 

Analysen i Nord-Norge vil også se nærmere på effekter av statlig innsats for samisk 
befolkning og bosetting.  

6.4 Øvrige tema og bakgrunnsmateriale 

6.4.1 Teoretiske diskurser 

Utvalget ønsker å basere sine analyser på ulike teoretiske diskurser, framfor å presse 
dem inn i ett teoretisk perspektiv. Vi vil drøfte ulike tilnærminger til og forståelser av 
begrepet regional utvikling, og forsøke å plassere statlig politikk som en del av disse. 
Følgende hovedpunkter vil bli drøftet: 

• Regional utvikling – hva er det? Her vil vi diskutere begrepene region og 
utvikling, og skille mellom teorier for og om regional utvikling. 

• De fire regionalpolitiske diskursene (distrikts-, regionaliserings-, verdiskap-
ings- og hverdagsdiskursen) vil bli drøftet med utgangspunkt i regionbegrep, 
grunnforståelse av regional utvikling og regionalpolitisk hovedgrep. 

• Snever vs helhetlig regionalpolitisk perspektiv (distrikts- vs regionperspek-
tivet). Her vil vi diskutere forskjeller når det gjelder regionbegrep, sektor-
fokus, distrikts- og regionalpolitikk, og om de to perspektivene kan balanseres. 

• Produksjons- eller velferdsorientert perspektiv (verdiskaping eller velferd?). 
Her vil utvalget drøfte økonomisk og regionaløkonomisk teori, klyngeteori, 
endogen teori og andre aktuelle perspektiver på regional utvikling. I tillegg 
diskuteres hverdagslivets organisering, bostedsvalg og flytting, individuali-
sering, konsumutvikling og regionale prosesser. Vi vil forsøke å si noe om 
politikkpreferanser i de to perspektivene, og om muligheten for å balansere 
dem. 

Teoridiskusjonen vil være et sentralt bakteppe for de øvrige analysene som gjennom-
føres av utvalget. 
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6.4.2 Empiri 

Utvalget har i stor grad valgt å basere sine analyser på offentlig tilgjengelig innforma-
sjon, det vil si på data som er tilgjengelige gjennom, i all hovedsak, Statistisk sentral-
byrå (SSB). I tillegg har utvalget gjennomført to egne datainnsamlinger, med sikte på 
å gå konkret til verks når det gjelder statens egen aktivitet. Den regionale fordelingen 
av statlige utgifter og inntekter er gjort av Ørbeck (2002) og kort omtalt i avsnitt 
6.2.1. Statlige arbeidsplasser er fordelt på regioner av Lie (2002). Begge disse 
analysene blir omtalt i utvalgets sluttrapport. 

6.4.3 Trender og rammebetingelser for regional utvikling 

Utvalgets mandat har fokus på effekter av statlig innsats. Andre forhold påvirker også 
regional utvikling. Strukturelle trekk og trender er viktige. Utvalget vil derfor foku-
sere på generelle rammebetingelser, og på hvordan ’trender i tiden’ kan tenkes å på-
virke dem over tid. Vi ønsker å drøfte både ’objektive forhold’ (som demografisk 
struktur) og mer subjektive og politisk påvirkbare forhold. Utvalget vil se nærmere på 
følgende forhold: 

• Demografi og innvandring 
• Pengepolitikk og valutakurs 
• Globalisering og internasjonalisering 
• Internasjonale avtaler (WTO og EØS – EU) 
• Statens og kommunenes romlige betydning og utvikling (ut over det som er 

nevnt ovenfor) 
• Klynger og innovasjonssystemer 
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og bosetting og 

næringsutvikling 
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Vedlegg 1: Regionalberegning med utgangspunkt i 
kommunedata 

Ved hjelp av makromodellen MODAG beregnes hvor stor effekt en økning i 
arbeidsgiveravgiften vil ha på sysselsettingen i hver av 28 MODAG-sektorer. På 
makronivå beregnes en effekt av ett prosentpoeng økning i avgiften for hver sektor.    

På regionalt nivå multipliseres den sektorspesifikke effekten med differensen i 
eksisterende arbeidsgiveravgift og sysselsettingen i sektoren. Dersom den årlige 
sysselsettingseffekten av ett prosentpoeng økning i arbeidsgiveravgiften blir -0,15 %, 
og observert sysselsetting i sektoren er lik S, får vi følgende uttrykk for beregnet 
sysselsetting S' i avgiftssone 5 når satsen økes fra 0 til 14,1 %: 

S' =  S + ((-0,15 * 14,1) * S). 

Dersom beregningene skal presenteres på fylkesnivå, må vi vekte sammen tall innen 
hver sektor fordi arbeidsgiveravgiftssonene kan variere mellom kommunene i samme 
fylke. Vi får en slik beregning for hver av sonene som er representert. Deretter 
summeres tallene for S' og måles til slutt i prosent av observert sysselsetting S i hver 
sektor. Skal vi måle den samlede effekten for hvert fylke, må vi i tillegg summere alle 
beregnede S' for alle sektorer, for til slutt å måle prosentavviket mellom observert 
samlet sysselsetting S og samlet beregnet sysselsetting S'.  

Som basisår for de empiriske (og vektede) beregningene, brukes registerbaserte 
sysselsettingstall for året  2001. Disse er satt sammen av tall fra 
Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret samt noen andre sysselsettingsregistre. 
Beregningene foretas både med utgangspunkt i de sysselsattes bostedsregion og 
arbeidsstedsregion. 
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Vedlegg 2: Nærmere om kostnadsoverveltning 

Formålet med den differensierte arbeidsgiveravgiften er å bidra til økt sysselsetting i 
de delene av landet der arbeidsgiveravgiften er lav. Sysselsettingseffektene avhenger i 
stor grad av hvordan bedriftene tilpasser seg de lave satsene, både i arbeidsmarkedet 
og i produktmarkedet. Avhengig av markedsposisjon kan en del av en eventuell 
økning i satsene overveltes i reduserte lønninger (arbeidsmarkedet) eller i økt pris på 
det som en bedrift produserer (produktmarkedet). Cappelen og Stambøl (2002) har 
gjennomført en teoretisk analyse av overveltningsmekanismene. De har også brukt 
noen empiriske eksempler fra arbeidsgiveravgiften. Gjennomgangen nedenfor er i 
hovedsak basert på deres analyse. 

La oss i første omgang ta utgangspunkt i følgende enkle læreboksmodell. Alle bedrif-
tene i en region produserer varer og tjenester ved hjelp av arbeidskraft og andre inn-
satsfaktorer, hvor sistnevnte gruppe står i et fast forhold til produksjonen. Verdiskap-
ingen eller bruttoproduktet som vi kaller Y, antas derimot å kreve innsats av arbeids-
kraft L ifølge produktfunksjonen 

(1) Y = A Lα   ; A>0; 0<α<1    

hvor A er en positiv konstant og parameteren α er mellom null og en. Hvis produsen-
ten tar alle priser på innsatsfaktorene og produktet som gitte, vil sysselsettingen bli 
bestemt som  

(2) L = k (W/P)1/(α-1)   
hvor W er lønnssats inkl. arbeidsgiveravgiften (W = W' (1+t) hvor t er satsen for 
arbeidsgiveravgift og W' er utbetalt lønn, eller mer presist grunnlaget for beregning av 
avgiften) og P er prisen på produktet korrigert for innsatsen av andre faktorer. k er en 
positiv konstant som bl.a. avhenger av A i (1). En vanlig verdi på α er i området ½ til 
¾. La oss for enkelthets skyld si to tredjedeler. Da blir eksponenten i (2) lik -3. Hvis 
bedriften i utgangspunktet ikke betalte arbeidsgiveravgift, og så må betale 14,1 %, vil 
den redusere sysselsettingen med 33 %! Hvis denne modellen er en treffende beskri-
velse av situasjonen for mange bedrifter i de kommunene hvor satsen for arbeidsgi-
veravgift er null i dag, blir virkningen av økt sats meget stor.  

La oss foreta en liten endring i modellen ovenfor for å illustrere hvor følsomme resul-
tatene er for valg av forutsetninger. Anta at i stedet for (1) gjelder 

(3) Y = A Lα Mβ  

hvor M symboliserer vareinnsats og β er en parameter med samme egenskaper som α 
og slik at summen av de to parametrene er mindre enn en. Med de samme antakelsene 
om markedssituasjon som ovenfor, blir nå etterspørselen etter arbeidskraft lik 

(4) L  = k (W/P) (β-1)/(1-α -β) (PM/P)-β/(1-α - β) 

Hvis vi antar at prisen på vareinnsats PM ikke påvirkes av endringer i satsen for 
arbeidsgiveravgift - det er en god tilnærming dersom vareinnsatsen stort sett impor-
teres og/eller produseres i regioner hvor satsen ikke endres noe - blir virkningen av 
økt arbeidsgiveravgift klart mindre. Anta nå at både α og β er 1/3 hver slik at summen 
er den samme som i tilfellet ovenfor. Disse forutsetningene er rimelige for næringsli-
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vet i gjennomsnitt. Da vil en økning i satsen for arbeidsgiveravgiften fra 0 til 14,1 % 
redusere sysselsettingen med 23 %.  

Hvor relevant er denne modellskissen? Etter vår oppfatning er forutsetningen (3) 
rimelig uproblematisk. Den er f.eks. innebygd og ytterligere generalisert i MODAG 
som brukes i analysen i kapittel 5. Forutsetningen om at produsentene er pristakere på 
produktmarkedet trenger flere kommentarer. I mange tilfeller er nok dette rimelig. 
Eksempelvis ligger mange norske smelteverk i regioner med lavere sats enn 14,1 %. 
Disse produsentene har begrenset markedsmakt fordi de i hovedsak opererer på 
verdensmarkedet. Mange fiskeforedlere i Nord-Norge har heller ikke stor markeds-
makt. De tjenesteytende sektorene i regioner/kommuner med lav sats, vil derimot 
kunne velte noe av de økte kostnadene over på kjøperne pga. naturlig skjerming. En 
slik situasjon skal vi komme tilbake til nedenfor.  

Det er imidlertid viktig å merke seg at i mange kommuner hvor satsen er lavere enn 
14,1 %, er innslaget av arbeidsinnsats utført av selvstendig næringsdrivende stort. 
Disse påvirkes ikke direkte av at satsen for arbeidsgiveravgift endres med mindre de 
selv har ansatte i sin virksomhet. Derfor er virkningen for den samlede private syssel-
settingen i en kommune av en endring i satsen for arbeidsgiveravgift, mindre enn den 
vi kom fram til ovenfor. I kommuner hvor innslaget av selvstendige er stort, kan 
derfor virkningen av tiltaket bli beskjeden (se Figur 3.3). 

Viktigere enn håndteringen av selvstendige er det at kommunal sysselsetting ikke kan 
modelleres med utgangspunkt i skissen over. I det enkleste tilfellet kunne en tenke seg 
at en gitt kommunal innsats krever et bestemt forhold mellom bruk av vareinnsats og 
arbeidskraft. Da ville økte kostnader til lønn måtte gå ut over det samlede tilbudet av 
tjenester. I ekstremtilfellet med bare sysselsetting som kostnad, ville da sysselsettin-
gen synke med like mye som avgiften økte, dvs. at dersom avgiften gikk fra 0% til 
14,1% måtte sysselsettingen bli redusert tilsvarende. Hvis f.eks. lønnskostnadene 
utgjorde 2/3 av alle kostnader, ville sysselsettingen bli redusert med 2/3 av 14,1 % 
dvs. 9,4 %. Hvorvidt dette er et rimelig anslag på effekten av endring i satsen, avhen-
ger av hvordan staten tilpasser overføringene til kommunene pga. forskjeller i utgifter 
til arbeidsgiveravgift. Hvis det implisitt har skjedd en justering av overføringene ved 
satsendringer, eller vil bli foretatt en slik kompensasjon ved en økning av satsene til 
14,1 %, er effekten på kommunal sysselsetting liten. Vi har lagt dette til grunn i vårt 
hovedalternativ i modellberegningene i avsnitt 5.1, men vi viser også virkningene på 
økonomien i et alternativ dersom kommunene ikke blir kompensert (avsnitt 5.2). 

Så langt har vi forutsatt at utbetalt lønn per time W' ikke påvirkes av satsen for 
arbeidsgiveravgift. Det er en streng forutsetning og studier i Norge som det bl.a. er 
referert til i Hervik et al (2001), viser at det gjennomgående finner en viss overvelting. 
Dette er i tråd med økonomisk teori. Teorien er imidlertid langt fra presis på hvor stor 
denne overveltingen er. Med helt bedriftsvise forhandlinger og noen andre 
forutsetninger, kan overveltingen være 100 %, noe som innebærer at økt avgift fører 
til en tilsvarende nedgang i utbetalt lønn. Det betyr at W i (2) og (4) ovenfor ikke 
endres i det hele tatt. Da vil heller ikke sysselsettingen endres. I dette tilfellet vil 
imidlertid lønnstakerne få redusert sine disponible inntekter og redusere sin etterspør-
sel etter både lokale produkter og importerte produkter fra andre land og regioner. Det 
kan føre til endringer i prisene P og PM  som igjen får betydning for sysselsettingen. 
For å kunne analysere slike forhold, kreves en mer omfattende modell for hele økono-
mien. 
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Figur V. 1 viser en situasjon hvor arbeidstilbudet i en region er helt uelastisk mht. 
endringer i (konsum-)reallønna, mens etterspørselen etter arbeidskraft er fallende i 
(produkt-)reallønna i tråd med likning (4) ovenfor (hvis vi tolker variablene i figuren 
som å være på logaritmisk form, er sammenhengen i (4) lineær). Skjæringspunktet 
mellom etterspørsels- og tilbudskurven vil kjennetegne en markedsløsning dersom 
arbeidsmarkedet kan beskrives som et frikonkurransemarked som på figuren. Syssel-
settingen vil være N0 og lønna W0. Ved en økning i arbeidsgiveravgiften, skifter etter-
spørselskurven nedover og utbetalt lønn synker fra W0 til W1, mens sysselsettingen 
fortsatt er N0. I dette tilfellet er det altså full overvelting av endringer i arbeidsgiver-
avgiften på utbetalt lønn. Det er ikke realistisk med et helt uelastisk tilbud i en region 
når folk kan flytte til regioner hvor lønna er høgere. Derfor beskriver figuren hva som 
skjer i et marked med fri konkurranse, dersom folk har svært sterke bostedsprefe-
ranser slik at de ikke er mobile. 

Figur V. 1 Grad av overveltning av økt arbeidsgiveravgift ved 'fri konkurranse' 

lønn     
     tilbud       
 
 
 
 
 
 
W0___________________________   
 
W1-----------------------------------------  
       etterspørsel 
 
 
 
             sysselsetting 
    N1 N0       
Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Hvis derimot arbeidstilbudet er mer elastisk slik at tilbudet synker når utbetalt lønn 
reduseres, vil en ikke få full overvelting av skatteendringer i lønn. For å illustrere den 
andre ytterligheten kan vi tenke oss å betrakte W0 i Figur V. 1 som tilbudskurven for 
arbeid i et regionalt marked hvor det uendelig stor mobilitet. Dersom folk fikk denne 
lønnen var tilbudet uendelig stort, mens tilbudet var null dersom lønna var lavere enn 
W0. I dette tilfellet ville en økning i arbeidsgiveravgiften ikke påvirke utbetalt lønn 
siden denne måtte være på et bestemt nivå for at folk skulle tilby arbeid i denne regi-
onen (og lik folks alternativlønn). Lønnskostnadene for bedriftene ville øke like mye 
som avgiften og sysselsettingen vil således bli redusert fra N0 til N1. I dette tilfellet er 
det ingen overvelting av arbeidsgiveravgiften i utbetalt lønn. Denne situasjonen kunne 
også tenkes å beskrive tilfellet hvor lønna W0 ikke var resultatet av en frikonkurranse-
løsning, men snarere av sentrale forhandlinger hvor  det ikke er noen regionale eller 
bedriftsvise forskjeller i lønn. Dette er nok ikke særlig realistisk, men kan tenkes å 
gjelde i noen sektorer eller for visse typer arbeidskraft hvor f.eks. mobiliteten kan 
antas å være stor. 
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Arbeidsmarkedet i Norge kan generelt ikke karakteriseres som et frikonkurransemar-
ked. Det vanligste tankeskjema for å forstå lønnsdannelsen er basert på en modell for 
forhandlinger om lønn mellom ansatte og bedrifter ev. lønnstaker- og arbeidsgiver-
organisasjoner. Selv der hvor en har sentrale eller forbundsvise forhandlinger, er det 
ofte også lokale forhandlinger om lønn på bedriften i etterkant av de nasjonale for-
handlingene. Dette leder til en modell for lønnsdannelse hvor lønna bestemmer av de 
faktorene som påvirker bedriftenes lønnsomhet og de ansattes alternative muligheter 
dersom de f.eks. blir oppsagt eller det blir streik. Et standardresultat ved økonomet-
riske undersøkelser på nasjonalt nivå er da at lønna på lang sikt i stor grad og ofte 
nærmest utelukkende avhenger av forhold som bestemmer bedriftenes lønnsevne. 
Med våre symboler kan vi da skrive lønna som bestemt av en såkalt lønnskurve 

(5) W = w P/(1+t) (U)η 

hvor η<0 slik at økt ledighet målt ved arbeidsledighetsraten U, reduserer lønna. Merk 
at i denne modellen vil økt arbeidsgiveravgift fullt ut bli veltet over i utbetalt lønn, 
mens økte priser på produktet som produserer fører til økt lønn og prosentvis like mye 
som prisveksten dvs. økning i lønnsevnen. I konstantleddet w kan det inngå en rekke 
andre variable som vi nå skal holde utenfor den videre drøftingen. 

Figur V. 2 Grad av overveltning når lønnsfastsettelse skjer ved forhandlinger 
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Kilde: Cappelen og Stambøl (2002) 

Figur V. 2 illustrerer en situasjon der sysselsettingen (N) er mindre enn arbeidstilbu-
det, slik at det er ledighet i likevekt (lik avstanden mellom den vertikale tilbudskurven 
og N). Når arbeidsgiveravgiften øker, synker etterspørselen (linjen for etterspørsel får 
et negativt skift). I motsetning til i frikonkurransemarkedet vil imidlertid lønnskur-
vene, illustrert ved de stigende kurvene i figuren, også få et skift nedover. I tilfellet 
hvor relasjon (5) gjelder, vil skiftet bli så stort at sysselsettingen blir uendret fordi 
lønna justeres ned like mye som arbeidsgiveravgiften har økt. Det finnes en rekke 
studier av betydningen av bedriftsinterne versus sentrale eller nasjonale forhold for 
lønningene. Noen av disse er det referert til i Hervik et al (2001). Dessuten er de 
nasjonale faktorene til syvende og sist intet annet enn en aggregering av bedriftsvise 
faktorer. Derfor vil de bedriftsrelaterte faktorene bestemme på lang sikt, og graden av 
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overvelting blir stor. Det er slike mekanismer som dominerer i MODAG (se analysen 
i kapittel 5). 

La oss nå endre forutsetningen om at bedriftene tar prisene på sitt produkter som gitte. 
Vi antar i stedet at de har en viss markedsmakt slik en i hovedsak har lagt til grunn 
ved modelleringen i MODAG. Produktfunksjonen er som angitt i (3) og bedriften står 
overfor en etterspørselsfunksjon etter sitt produkt som forenklet skrives som 

(6) Y = c (P/PA)ε     ; ε < -1  
hvor P er prisen på produktet og PA prisen på et konkurrerende produkt. I konstanten c 
inngår andre faktorer som påvirker etterspørselen og særlig relevant er inntektsnivået 
eller en indikator for hvordan etterspørselen endres til gitte relative priser. Standard 
teori tilsier nå at bedriften setter prisen på sitt produkt som en påslagsfaktor (mark-up) 
på marginalkostnaden. Gitt (6) vil påslaget være konstant og lik ε/(1+ε) som er positiv 
for verdier av priselastisiteten mindre enn minus en slik vi har forutsatt. Med f.eks. 
ε=-2 blir f.eks. påslaget lik 2. Løsningen for sysselsettingen kan nå skrives på samme 
form som (4), men parametrene må tolkes litt annerledes. Kaller vi den inverse av 
mark-up faktoren for µ = (1+ε)/ε,  får vi 

(7) L = k1 Aµ (W/PA) (βµ-1)/(1-αµ-βµ)(PM/PA)-βµ/(1-αµ-βµ)       
hvor k1 er en positiv konstant. En kan merke seg at dersom mark-up faktoren er en, 
dvs. at priselastisiteten ε er minus uendelig, er effekten av en endring i timelønnskost-
naden W den samme iflg. (7) som (4). Med ε = - 2, som ovenfor, vil i dette tilfellet en 
økning i arbeidsgiveravgiften fra null til 14,1 %, redusere sysselsettingen med 15 % 
og ikke 23 %, som vi fikk dersom vi antok at produsentene ikke har markedsmakt på 
produktmarkedet. 
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Vedlegg 3: Regioninndeling på kart 

Figur V.3 Norske kommuner etter regiontype NIBR 11 (se Tabell 2.1) 
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Figur V.4: Norske kommuner etter regiontype NIBR 5 (se Tabell 2.1) 

 


