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Den framtredende arbeids-
markedsøkonomen,
James Medoff ved

Harvard University, døde 22.
september i år. For tretti år
siden skrev han, sammen med
Harvard-kollega Richard
Freeman, «What do unions
do?», en bok som fortjener klas-
sikerstatus. 

Boken er om noe som nesten
ikke finnes lenger – fagfore-
ninger i USA. Organisasjonspro-
senten i privat sektor har falt
fra 36 prosent på 1950-tallet til
under 8 prosent i dag --- samme
nivå som den hadde for over
hundre år siden.

«What do unions do?» spør
om fagforeninger er bra for
arbeidstaker, bedrift og
økonomi, et av de mest kontro-
versielle spørsmålene i de
anvendte samfunnsfagene. Det
har vært diskutert siden Adam
Smiths «Wealth of Nations», og
det er fortsatt ingen enighet om
hva fagforeninger faktisk gjør.
Dagens vage økonomkonsensus
om at fagforeninger ikke er så 
bra, er basert på en økonomisk 
teori der fagforeninger bare kan
spille en negativ rolle. 

Boken til Freeman og Medoff 
er derimot basert på både teori
og empiri.

På den negative siden åpner
den for at fagforeningene kan
bidra til monopoldannelser i
næringslivet ved å begrense
nyetableringene til de bedrif-
tene som kan betale fagfore-
ningslønn. Den er mer skeptisk 
til om disse effektene er så 
sterke som mange økonomer vil
ha det til.

I tillegg begrenser fagforenin-
gene arbeidsgivernes mulighet
for å øke profitten ved å holde
lønn, sysselsetting og derved
produksjonen kunstig nede, noe
boken nesten ikke berører. Når
fagforeningene begrenser denne
makten, går lønn, sysselsetting
og produksjon opp – sammen
med effektiviteten.

På den positive siden fram-
hever boken hvordan fagfore-
ningene har bidradd til mer
lønnslikhet og til å gi arbeidsta-
kernes interesser en kraftfull
stemme. Det er her boken er

mest original og grundigst. Den 
konkluderer med at fagforenin-
gene i USA trolig bidro til en 
mer effektiv samfunnsøkonomi, 
og at organisasjonsprosenten i 
USA trolig var under det opti-
male nivået allerede på begyn-
nelsen av 1980-tallet. 

Bokens understreking av 
behovet for en kollektiv arbeids-
takerstemme er spesielt viktig 
for å forstå dagens fagforenings-
protester mot budsjettkutt og 
innstramming i Europa. Gene-
ralstreikene i Hellas, Portugal 
og Spania, og de store streikene 
i andre land, aktualiserer 
behovet for mer formalisert 
innflytelse. 

Som ventet har de fleste
økonomiske kommentarene til 
aksjonene hatt vanskelig for å se 
gevinsten av å streike og protes-
tere. Men kan det være en riktig 
bedømming? 

Fagforeningene kan ha 
benyttet det Eric Hobsbawn 
kaller «kollektive forhandlinger 
gjennom opprør». Taktikken 
synes å ha lykkes i å forbedre 
avtalene som de kriserammede 
landene har med EU og Det 
Internasjonale Pengefondet.   

Under streikene den 14. 
november, for eksempel, 
erklærte plutselig EUs økono-
miske kommisjonær, Olli Rehn, 
at Spania likevel ikke trengte å 
foreta de ekstra innstrammin-
gene som landet var pålagt. 

«What do unions do?» får
fram at kollektive forhandlinger 
ikke kan fungere uten retten til 
å streike, og uten at fagforenin-
gene iblant benytter seg av 
denne retten. Streik kan være 
en rimelig pris å betale for få en 

likere innflytelse og frivillige
løsninger på alvorlige interes-
semotsetninger. Men dette kan
ordnes bedre når innflytelses-
kanalene er mer formaliserte
– for eksempel gjennom rutine-
messige konsultasjoner og
forhandlinger mellom godt
organiserte parter i arbeidslivet.

Sånn sett er boken i tråd med 
Adam Smith som var opptatt av 
den ulike makten mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker i
uorganiserte arbeidsmarkeder
– og med David Ricardo som
forsvarte maskinknuserne – i
sine innlegg i Overhuset i
England. Fagforeninger var som
kjent forbudt og arbeiderne
oppførte seg strategisk med de
midlene som var tilgjengelige.
Noen ganger knuste de
maskiner, andre ganger brente
de varelagre. Målet var å 
skremme arbeidsgiverne fra å 
bruke de nye kapitalintensive
metodene i tekstilindustrien,
som erstatning for faglært
arbeidskraft.  

Kollektive forhandlinger 
gjennom opprør er en slags
siste utvei, et tegn på at kana
lene for annen innflytelse ka
være stengt. Det er ikke strei
kene i seg selv som gir innfly
telse, men arbeidernes mulig
heter for å forhindre dem.
Derfor kan en få mer balanse
uten å ramme tredje part når

arbeidstakerne er godt organi-
sert i uavhengige sammenslut-
ninger som kan bruke trusler
om streik og andre aksjoner
dersom det ikke blir gitt konse-
sjoner.

Dette gjelder ikke bare i 
dagens Europa. Kina har ingen
uavhengig fagorganisering
samtidig som landet gjen-
nomgår store sosiale og økono-
miske endringer. Dersom ikke
de kinesiske arbeidstakerne blir
bedre organisert, er jeg redd vi
kommer til å se mye mer av 
kollektive forhandlinger
gjennom opprør i Midtens rike. 

 Kalle Moene, professor,
Økonomisk institutt,
 Univer sitetet i Oslo
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Opprør som forhandling
Streikeaksjonene i Europa aktualiserer behovet for mer formalisert

arbeidstakerinnflytelse.
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STREIK OG OPPRØR. Taktikken om «kollektive forhandlinger gjennom opprør» kan lykkes. Under streikene
14. november, for eksempel, erklærte plutselig EUs økonomiske kommisjonær, Olli Rehn, at Spania likevel
ikke trengte å foreta de ekstra innstrammingene landet var pålagt. Foto: Juan Medina, Reuters/NTB Scanpix

TV-kokkene gjør oss fete!
VG rapporterer at enkelte
tv-programmer ikke bare gjør
deg tykk i hodet.

Jeg har kastet en latekshanske i
dag. Høyresiden skal utfordres til
duell om framtidens helsevesen.
SV-leder Audun Lysbakken
tøffer seg på Twitter.

Dette er galt. Barna skal ikke
lære at nissen tigger.
Anonym kvinne uttrykker 
bekymring i Agderposten over
at en mann som tigger i nisse-
drakt, kan skape forvirring 
hos barn som er oppdratt til å 
tigge fra nissen.

Miljøvernminister Bård Vegar
Solhjell (SV) vil bygge en høyere
himmel over norsk byplanleg-
ging.
NTB-ingress tyder på at i
fremtidens byplanlegging blir
det større vekt på skyline.

Ekte kvinner baker ikke 
cupcakes. De spiser dem på vei
til jobben.
Politisk redaktør Marie
Simonsen i Dagbladet gir kost-
holdsråd til feminister.

Som journalist er jeg et levende
visittkort for avisen jeg jobber
for, og DN er en relativt konser-
vativ avis. 
Reporter Jorun Sofie Aartun
forteller om sine jobbantrekk i 
bladet Stylemag.

INGEN NULLSKATTYTERE
MED FRP
Fremskrittspartiets Christian 
Tybring-Gjedde har laget seg en
veldig stor huskelapp som han 
viste frem under finansdebatten 
på Stortinget denne uken.

Jeg ønsker ikke å være noen
skolemester her, men jeg håper
folk etterhvert kan ha intelli-
gens nok til å lære seg parla-
mentarisk oppførsel.
Stortingets visepresident 
Per-Kristian Foss (Høyre) har
ifølge VG.no ikke helt gitt opp
håpet for Tybring-Gjedde, som 

sittet syv år på Stortinget.

Royal Highness Crown
nce Haakon dan juga The 
yal Highness Crown Prin-
s Mette-Marit tampak sibuk 
engiris daging salmon segar
pis-tipis.
en indonesiske nettsiden
ood.detik.com rapporterer 
fra kronprinsparets salgs-
fremstøt for norsk laks.

GERØ: I halv fire-tiden natt 
til lørdag fikk politiet melding
om bråk og knuffing i taxikøen.
En patrulje meglet mellom noen
familievenner og partene var vel
forlikte da politiet reiste.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk:
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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N
ils Holme kritiserer i DN 

onsdag 28. november min 

(og andres) kritikk av 

Riksrevisjonen. Hovedpoenget 

hans er at vi trenger en riksrevi-

sjon som avdekker kritikkver-

dige forhold i forvaltningen, at 

politikerne må vite hvordan 

deres midler blir brukt, og at de 

må ha et faktagrunnlag for sin 

kritikk. Jeg kunne ikke vært 

mer enig. 

Problemet er imidlertid at 

Riksrevisjonen ofte oppfører seg 

som en uavhengig politisk over-

dommer. Det skal den ikke 

gjøre; den skal begrense seg til 

å se om Stortingets vedtak er 

opp av
fulgt opp avv forvav forvaltningen, og 

ikke uttale seg om en viss 

praksis er for dårlig eller ikke. 

Det får bli Stortingets vurde-

ring, siden Riksrevisjonen ikke 

er et politisk organ. 

Siden Holme mener at ingen 

av eksemplene som kritikerne 

av Riksrevisjonen har trukket 

fram, er passende, får vi forsøke 

på et nytt og ferskt eksempel. 

Nylig kritiserte Riksrevi-

sjonen det store lønnsgapet i 

statlige styrer. Informasjon om 

styrehonorering kan være rele-

vant når politikerne skal 

vurdere avlønningspolitikken. 

Men å si at forskjellene er «for 

store», eller at det ikke er 

grunnlag for disse, er en politi

tilleggsvurdering som ikke 

tilkommer Riksrevisjonen. Fo

store forskjeller i forhold til 

hva? Og hvorfor skulle det ik

være en forskjell?

Og, ikke minst, når man f

foretar en politisk og normat

vurdering; hadde det ikke vært 

rimelig å forvente at Riksrevi-

sjonen også skulle si hva som 

hadde vært akseptable 

forskjeller? Hvilken standard er 

det som legges til grunn? 

At det er et stort gap mellom 

honorarene til dem som hånd-

terer Driv Inkubators rådgiver-

team på fem medlemmer og 

At m

har påpekt en alvorlig

tansesvikt hos Riksrevisjonen, 

er en annen sak. Men en even-

tuell kompetansesvikt blir desto 

mer alvorlig når undersøkelsene 

til Riksrevisjonen kombineres 

med høyprofilerte medieopp-

slag av politisk karakter. Da blir 

øre 

Riksrevisjonen egnet til å gjøre 

forvaltningen dårligere. Og det

er ikke hensikten. Det tror jeg 

også Holme og jeg er enige om. 

 Morten Kinander, Civita og 

BI. 

Riksrevisjonens forvaltn

Det er fremdeles 

slik at det er far-

lig å få en livstruende 

sykdom, også i ver-

dens rikeste land

– OVER- 

DOMMER. 

Riksrevisjonen 

bør moderere 

seg til å infor-

mere, mener 

Morten 

Kinander.  
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Riksrevisjonen

Høyre argumenterer ikke godt for fjerning av 

formuesskatten, skriver Bjørn Sandvik, førsteamanu-

ensis ved Universitetet i Bergen. 

Dårlig om skatt

H
øyre argumenterer for 

tida intensivt og høylytt 

mot formuesskatten. De 

hevder at fjerning av formues-

skatten vil gi store effektivitets-

gevinster. Kvaliteten på argu-

mentasjonen kunne imidlertid 

vært bedre.

Sist ute var Julie Brodtkorb 

(og James Stove Lorentsen) i 

DN 27. november. Utgangs-

punktet for Brodtkorb er at vi 

må ha et konkurransedyktig 

næringsliv, og at formues-

skatten reduserer lønnsom-

heten i foretak. Men all skatt på 

næringsvirksomhet gjør det, i 

likhet med skatt på næringsli-

vets produkt og innsatsfaktorer, 

som moms, arbeidsgiveravgift 

og skatt på lønnsinntekter. 

Spørsmålet er altså hvordan 

en best skal skattlegge 

næringsliv og individ. 

Legger vi til sid
e fordelings-

hensyn, sier økonomisk teori 

grovt sett at en skal:

 dele skatten på flest mulig 

skatteobjekt.

 skattlegge hardere objekt 

hvor aktørene reagerer lite på 

skatten.

Basert på dette er det skat-

tene på arbeidskraft, dvs. 

arbeidsgiveravgift og inntekts-

skatt, som gir de største effekti-

vitetstapene. Formuesskatten 

gir adskillig mindre effektivi-

tetstap, i alle fall så lenge skat-

tenivået ikke er så høyt at 

mange rike flytter til utlandet.

Brodtkorb er opptatt av 

arbeidsplasser. Da er det åpen-

bart at det er mer effektivt å 

redusere arbeidsgiveravgiften 

istedenfor formuesskatten for 

en gitt reduksjon i offentlige 

skatteinntekter. 

Norge har et av verdens beste 

kapitalskattesystem, ut fra 

effektivitetshensyn. Det har 

imidlertid et gapende hull, 

nemlig boligskatten (og reder-

skatten), som nærmest er fravæ-

rende. Fra et økonomisk syns-

punkt er løsningen å gradvis 

øke boligskatten, og samtidig 

redusere skattene i arbeidsmar-

kedet tilsvarende. 

Så til Høyres fordelingsargu-

ment, hvor pølsemakeren Idsøe 

i Stavanger er sentral. Jeg 

kjenner ikke mer til Idsøe enn 

det som kom fram i Brodtkorbs 

innlegg. At Idsøe betaler formu-

esskatt på 148.000 kroner, tilsie
r 

ei skattbar formue på ca. 14 

millioner. Antar vi at cirka halv-

parten av denne formuen er 

eiendom (hvor formuesskatte-

grunnlaget er halvparten av 

eiendomsverdien), og at Idsøe 

er et sterkt merkenavn, har 

Idsøe en reell formue på godt 

over 20 millioner. Er det da 

urimelig at han må betale 

148.000 i skatt i et dårlig år? 

Eksemplet med enka på 

minstepensjon med enebolig i 

Holmenkollveien (eller 

lignende) med skattetakst tre 

millioner dreier seg om det 

samme. Hun har da reelle 

verdier på cirka 12 millioner. 

Som Idsøe ville hun neppe ha 

problemer med å få lån, men 

her ville det trolig være bedre å 

utsette formuesskattekrav til 

boet skal gjøres opp. Det blir 

fortsatt rikelig igjen til arvin-

gene. 

Skatteutsetting er trolig også 

en løsning for gründere med 

kontantskvis. 

Noen hevder at skatten et 

foretak betaler, bør regnes som 

betalt av eierne. Dette argu-

mentet er bare delvis rett, siden 

disse foretaksskattene blir 

fordelt både på eiere, ansatte, 

leverandører og kunder. Tar en 
v

hensyn til det ved vurdering av

fordelingsvirkningene, er svaret

mindre klart. Hovedpoenget er 

at effektivitetsargument tilsier 

at vi bør beholde formues-

skatten.   

Dette betyr ikke at formues-

skatten ikke bør endres. Det 

virker fornuftig å gradvis øke 

den skattemessige verdsettinga 

av boliger og annen eiendom. 
et

Dette kunne kombineres med et

større bunnfradrag, eventuelt 

en lavere formuesskattesats, 

men som nevnt ovenfor er det 

viktigere å redusere den effek-

tive skatten på arbeidskraft, for 

eksempel arbeidsgiveravgifta, 

som gir bedre effektivitets- (og 

fordelings-) virkninger. Er 

utflytting av rike et problem, 

kan en også redusere formues-

skattesatsen noe. 

Jeg kan ha oversett noe, men 

jeg syns ikke Høyre argumen-

terer for fjerning av formues-

skatt på en overbevisende og 

konsistent måte. 

 Bjørn Sandvik, førsteamanu-

ensis ved Institutt for økonomi, 

Universitetet i Bergen
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Dødstallene

stemmer ikke

I ett år har media, politikere 

og forståsegpåere ment mye 

om hvor ille det det står til 

med pasientsikkerheten i 

norske sykehus. De hevder at 

det i 2010 var «ca. 4700 dødsfall 

som følge av pasientskade», og 

at halvparten kunne vært 

unngått. I klartekst betyr dette 

at norsk helsepersonell 

beskyldes for å ha tatt livet av 

2350 pasienter dette året. 

Så ille står det faktisk ikke til.

Vi er sykehusleger og har i 

mange år arbeidet med pasient-

sikkerhet. Det er opprørende for 

oss og våre kolleger å få servert 

disse tallene som en «sannhet.» 

De bygger på en upålitelig 

metode og er misvisende. Vi er 

indignerte over å få høre at vår 

daglige innsats faktisk er en av 

de viktigste dødsårsakene i 

landet. 

Nå må noen si høyt det som 

alle erfarne klinikere vet: Disse 

tallene stemmer ikke. 

De nevnte tallene stammer 

fra Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten, som dess-

verre har valgt en endimen-

sjonal og unøyaktig metode for 

å måle sikkerheten i norske 

sykehus:

 Metoden definerer «pasi-

entskade» altfor vidt. Ordet 

«skade» brukes i vanlig tale om 

noe som er påført ved en feil – 

og som kunne vært unngått. 

Men «skadene» det her er 

snakk om, er i mange tilfeller 

uunngåelige.

For eksempel utvikler alle 

bevisstløse pasienter med hjer-

nehinneblødning lungebeten-

nelse i behandlingsforløpet, 

oftest som følge av at de kastet 

opp da de ble syke og fikk 

matrester i lungene. Selve 

lungebetennelsen oppstår på 

sykehuset – noen dager etter 

innleggelsen. Ifølge Kunnskaps-

senterets definisjon skal det da 

registreres at samtlige av disse 

pasientene er påført «pasi-

entskade». Men lungebeten-

nelsen er en uunngåelig del av 

dette sykdomsbildet og ikke noe 

som er påført på grunn av dårlig 

behandling. 

 Påviste «skader» feiltolkes 

som dødsårsak. Mange dødsfall 

skyldes komplikasjoner som 

oppstår uten at noen har gjort 

noe galt. Cirka 25 prosent av 

pasientene i eksempelet ovenfor 

dør på sykehuset. Disse dødsfal-

lene blir med Kunnskapssente-

rets metodikk registrert som 

«dødsfall på grunn av feilbe-

handling», siden pasientene alt 

er registrerte med en «skade». 

Ved å fremstille det slik gir 

Kunnskapssenteret befolk-

ningen et inntrykk av at en fjer-

dedel av disse pasientene dør på 

grunn av sykehustabber.

Realiteten er derimot at det 

dør langt færre i Norge med 

denne

fleste

No

resu

dett

Hvo

sen
U

sin

b
p

pelet ha dødd. Det er fremdeles 

slik at det er farlig å få en livs-

truende sykdom, også i verdens 

rikeste land. 

Det er svært beklagelig at 

Kunnskapssenteret forholder 

seg passive til at media og poli-

tikere stadig feiltolker tallene og 

ser bort fra den store usikker-

heten i materialet.

Når de villedende tallene 

gjentas og gjentas, blir de til 

slutt til en «sannhet». Det 

dig engstelse og 

i
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Vi er opprørt over påstanden om at flere tusen 

nordmenn dør hvert år som følge av pasientskade på 

sykehus. Tallene stemmer ikke. De reelle tallene er mye 

lavere, skriver Haldor Slettebø, Hans Flaatten, 

Anders Baalsrud, Olav Røise og Olav Lødemel.

OPPRØRT. Haldor Slettebø (fra venstre), Hans Flaatten, Anders Baals-

rud, Olav Røise og Olav Lødemel.

for helsepersonell.

Det er udiskutabelt at det 

forekommer «unødvendige» 

dødsfall på norske sykehus, men 

tallene er langt færre enn de 

2350 Kunnskapssenteret mener 

å kunne dokumentere. Mer påli-

telige kilder indikerer at tallet 

er et sted mellom 300 og 400 i 

året. 

Uansett – hvert eneste døds-

fall er ett for mye og dypt 

tragisk. Målet for både Kunn-

skapssenteret og for oss er å 

redusere risikoen for slike 

hendelser. 

en veien å gå er ikke å 

e opp tall og krisemaksi-

re situasjonen. Det eneste 

nteret oppnår på den måten, 

at et samlet helsevesen rister 

ppgitt på hodet og slutter å 

øre etter. 

 FORMUES-

SKATT. Kvalite-

ten på Høyres 

argumentasjon 

kunne vært 

bedre, mener  

Bjørn Sandvik

Vi trenger ikke et Kunn-

skapssenter som ikke skjønner 

grunnleggende pasientbehand-

ling og hva en skade er – og 

som har et omtrentlig forhold 

til tall og metode.

Vi trenger et Kunnskaps-

senter og et helsebyråkrati som 

skjønner at kvalitetsforbedring 

skjer i samspill mellom helse-

personell på behandlingsnivå 

og ledere som fastsetter 

rammebetingelsene.  

 Haldor Slettebø, overlege ved 

Oslo universitetssykehus 

(OUS), Hans Flaatten, professor 

ved Haukeland universitetssju-

kehus, Anders Baalsrud, leder 

av Stab Pasientsikkerhet ved 

OUS, Olav Røise, professor ved 

OUS og Olav Lødemel, avd. 

overlege ved Voss Sjukehus
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STEMMER  IKKE. Det er 

udiskutabelt at det fore-

kommer «unødvendige» 

dødsfall på norske sykehus, 

men tallene er langt færre 

enn de 2350 Kunnskapssen-

teret mener å kunne doku-

mentere, skriver artikkelfor-

fatterne. 

Illustrasjonsfoto:  Per Thrana
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