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DEL 1: INNLEDNING OG SAMMENDRAG
1.1 Innledning

Et samfunn med store økonomiske forskjeller er
et kaldere samfunn. Økte forskjeller betyr at et lite
mindretall får en stadig større del av kaka, mens alle
andre får en mindre del. De aller rikeste isolerer seg
fra resten av samfunnet, mens de aller fattigste
opplever at samfunnet løper fra dem. Tilliten
mellom folk går ned, og solidariteten svekkes.
Dette er virkeligheten i mange vestlige land i dag.
Vi ser det for eksempel på økningen i antallet som
står i matkø i Storbritannia1, samtidig som de 1000
rikeste i landet har like mye formue som 40 prosent
av befolkningen til sammen2 . På grunn av de økte
forskjellene de siste tiårene lever vi nå i usikre tider
med mer sosial uro og ekstreme krefter i vekst. Økte
forskjeller er som gift for
samfunnet.

Fattigdom er et resultat av økende forskjeller.
Samtidig er det viktig å skille mellom fattigdom og
forskjeller. Det er ikke mulig å bekjempe fattigdom
uten å redusere forskjellene. Fattigdom kan ikke
bekjempes bare med målrettede ordninger rettet
mot de fattigste. Vi må skape et samfunn hvor alle er
inkludert. Internasjonale sammenligninger viser at
land med små forskjeller har høyere sosial mobilitet,
altså at det rett og slett er lettere å jobbe seg opp og
få økt velstand i samfunn med små forskjeller. I land
med store forskjeller er det derimot stor sannsynlighet for at en som er født fattig, arver fattigdommen og forblir fattig hele livet. Men ikke alle
kan bli høytlønte. Derfor trenger vi et samfunn hvor
folk med vanlige jobber, og folk som ikke kan jobbe,
har en trygg og anstendig inntekt.

I Norge er situasjonen heldigvis ikke like dramatisk. Vi har lavere forskjeller og høyere tillit mellom
folk enn de fleste land vi vanligvis sammenligner
oss med. Likevel har vi ingen garantier for at det
skal fortsette å være sånn. Denne rapporten viser at
forskjellene har økt de siste tiårene, og de fortsetter å
øke. Økte forskjeller er ingen naturlov. Tvert imot er
det fullt mulig å føre en politikk som reduserer
forskjellene. Dessverre skjer det motsatte i dag selv
om alle partiene hevder de ønsker et samfunn med
små forskjeller. De rikeste har mottatt store skattekutt i de tre siste statsbudsjettene, mens de fattigste
har opplevd smålige kutt i velferdsordningene.
Skattekuttene ser folk flest lite til. I vår vedtok et
bredt flertall på Stortinget en skattereform som gir
nye runder skattekutt til de rikeste. Den politiske
viljen til å øke forskjellene er sterkere enn den
politiske viljen til å redusere dem.

Kampen mot økonomiske forskjeller er en av våre
viktigste oppgaver fremover. Med denne rapporten
håper vi å kunne bidra med kunnskap om
forskjellsutviklingen og dermed til at flere blir med i
debatten om hvordan vi skal redusere forskjellene.

Økonomisk ulikhet er ikke noe som bare går ut
over de fattigste i samfunnet. Konsekvensene av økt
ulikhet rammer mange: unge som blir utkonkurrert
av spekulanter på boligmarkedet, ansatte som blir
tilbudt nulloppgjør i lønnsforhandlinger samtidig
som lederlønningene og utbyttene øker eller
kystfiskere som ser at kvotene forsvinner til store
selskaper. Når forskjellene øker, vil stadig nye
grupper bli rammet. Økonomisk likhet handler
dermed ikke bare om fordelingen av inntekt og
formue. Det handler også om hvem som har makt i
samfunnet. Det handler om demokratiet.

3

1.2 Sammendrag

Denne rapporten består av tre hoveddeler.
Først går vi gjennom forskjellsutviklingen i
Norge, og hvordan den gir seg utslag på ulike
felter. Dernest går vi gjennom noen viktige
begrunnelser for hvorfor vi er opptatt av små
forskjeller, før vi til slutt presenterer seks
overordnede forslag for hvordan ulikheten
kan reduseres.
Forskjellene i Norge øker . Dette ser vi
uavhengig av hvilken statistikk vi tar utgangspunkt i. Den fattigste tidelen av husholdningen får en stadig mindre andel av
inntektene, mens den rikeste tidelen øker sin
andel. De ti prosent rikeste eier halvparten
av all formue i Norge.
Disse tallene er i seg selv urovekkende. I tillegg har det i år kommet nye beregninger fra
forskere ved Statistisk sentralbyrå som viser
at de rikeste i Norge får en betydelig større
andel av inntektene enn det som hittil er antatt. Etter skattereformen i 2005 har mange
av de største aksjeeierne tilpasset seg ved å
overføre utbytte til holdingselskaper framfor
å ta personlig utbytte. På den måten kan de
bygge opp store formuer uten å betale skatt
på utbytte. Dette betyr at formuesskatten på
flere måter er et viktig verktøy for omfordeling.
Forskjellene blant barnefamilier har økt. De
med lavest inntekt har hatt svakere inntektsvekst enn de med høyest inntekt. I dag
lever 92 000 barn i Norge i fattige familier.
Tilknytning til arbeidslivet er det viktigste
verktøyet for å redusere fattigdom. Samtidig
har det også skjedd endringer i kontantoverføringene de siste tjue årene som har bidratt
til å øke fattigdommen.
Barnetrygden har stor betydning for å redusere fattigdom. Statistisk sentralbyrå har
beregnet at om barnetrygden hadde blitt
justert i takt med prisstigningen fra 1996, ville vi hatt 18 000 færre
fattige barn i dag.
Innvandring er også en årsak til økte forskjeller blant barnefamiliene. Den største
andelen fattige finner vi blant flyktninger og

asylsøkere. God integreringspolitikk er derfor
en forutsetning for å redusere forskjellene.
Etter at EU ble utvidet i 2004 og ti nye land i
Øst-Europa ble inkludert, har arbeidsinnvandringen til Norge gått kraftig opp og lønningene til samme gruppe samtidig gått ned.
Dette er også en viktig årsak til at det har
blitt flere fattige barn.
Samtidig som antallet fattige har økt, har
de rikeste skjøvet ytterligere fra de siste
tiårene. De aller rikeste personene har økt
sine inntektsandeler betraktelig. I tillegg er
det veldig lav utskifting i denne gruppen.
De som er blant de rikeste i år, var stort sett
blant de rikeste også i fjor og i årene før det.
Skattesystemet har blitt mindre omfordelende etter at Høyre og Frp dannet regjering. Siden 2013 er skattenivået senket
med 18,5 milliarder kroner. De aller rikeste
har kommet best ut av dette. De 0,1 prosent
rikeste, målt i formue, fikk gjennomsnittlig
298 000 kroner i skattelette i 2014 og 2015
sammenlagt. Det meste av dette skyldes kutt
i formuesskatt. Dette står i skarp kontrast til
skattepolitikken som ble ført da SV var i regjering, hvor de med inntekt over 2 millioner
kroner fikk 272 000 kroner økt skatt i 2013
sammenlignet med 2005.
Boligmarkedet forsterker forskjellene. Boligprisene har skutt i været, og gjeldsbelastningen for husholdningene er rekordhøy. Barnefamilier er den gruppen hvor gjeldsveksten
har vært spesielt høy. De som taper aller
mest på utviklingen i boligmarkedet, er unge
som skal inn i boligmarkedet. Særlig
vanskelig er det for dem som ikke har
mulighet til å få økonomisk hjelp fra foreldrene sine. Dermed forsterkes klasseskillene i
Norge.
Både lav inntekt og høy inntekt går i arv. De
som har foreldre med lav inntekt, har selv
større sannsynlighet for å få lav inntekt som
voksen. Barn av foreldre med høy inntekt har
derimot større
sannsynlighet for selv å få høy inntekt som
voksen. Å utjevne forskjeller blir derfor et
verktøy for å sikre alle et best mulig utgangspunkt i livet.
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Internasjonale sammenligninger viser at
land med små forskjeller er bedre å bo i for
alle. Land med små forskjeller har blant
annet mindre kriminalitet, høyere levealder,
bedre utdanningsnivå og høyere sosial mobilitet enn land med større forskjeller.
Det er en nær sammenheng mellom små forskjeller og størrelsen på velferdsstaten. Små
forskjeller fører til økt politisk oppslutning
om velferdsordninger, som igjen senker forskjellene. Fagbevegelsen har vært avgjørende
for å få små lønnsforskjeller. Når lønnsforskjellene går ned, får de fleste høyere lønn.
De siste årene har det kommet stadig mer
forskning som viser at små forskjeller også er
bra for økonomien som helhet. Beregninger
fra blant annet OECD viser at den økonomiske veksten i Norge og resten av OECDlandene hadde vært høyere om forskjellene
ikke hadde økt. Det har vært en rådende
oppfatning de siste tiårene at et høyt skattenivå og omfattende velferdsordninger fører
til redusert økonomisk vekst. Dette stemmer
altså ikke.

blitt svekket over lang tid. For det sjette må
vi styrke integreringspolitikken. Tilknytningen til arbeidslivet er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Det trengs et kraftig løft for
språkopplæringen. Program for å hjelpe folk
inn i arbeidslivet må styrkes og hindringer
inn til arbeidslivet må fjernes. Områdetiltak,
som gratis halvdagsplass i barnehagen, må
videreføres.

Vi trekker her fram seks politikkområder
hvor viktige slag om framtidens fordeling
står. For det første trenger vi et trygt arbeidsliv hvor fast stilling og heltid er regelen.
For det andre må vi gjenreise boligpolitikken og gå bort fra ordninger som bidrar til å
blåse opp boligprisene unødvendig mye. For
det tredje kan skattesystemet bli langt mer
omfordelende enn i dag. Ved å senke skatten
på arbeid og øke den på formue, arv og eiendom, får vi både et mer effektivt og rettferdig skattesystem. For det fjerde må skolen
i større grad løfte alle elever. Det betyr ikke
at skolen skal være et fordelingspolitisk
verktøy, men at skolen må legge til rette for
at sosial bakgrunn har minst mulig å si for
læring og elevenes utvikling. SVs forslag er
heldagsskolen. Heldagsskolen handler ikke
om lengre skoledager, men bedre utnyttelse
av skoledagen. Det innebærer blant annet øvingsarbeid på skolen framfor hjemmelekser,
sunn og gratis skolemat, mer fysisk aktivitet
og mer kreativ læring. For det femte må vi
redusere barnefattigdommen. Fordelingsutvalget og andre har vist at et av de mest
effektive grepene for å redusere barnefattigdommen, er å styrke barnetrygden, som er
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DEL 2: FORSKJELLSUTVIKLINGEN
Ulikhetene i samfunnet har økt de siste tre
tiårene både i Norge og i verden for øvrig.
Norge har fortsatt relativt små forskjeller
mellom folk, men også her har ulikhetene
økt. I dette kapittelet går vi gjennom hvordan ulikhetene har utviklet seg over tid, og
hvilke utslag det gir.

2.1 Inntektsforskjeller

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer
hvert år, i desember, oppdaterte anslag for
utviklingen i ulikhet basert på likningstall
fra året før. De siste tallene ble lagt fram i
desember 2015 og gjelder derfor for 2014.
I tillegg til ulikhetsstatistikker publiserer
også SSB en rekke mer detaljerte rapporter
om fattigdom og forskjeller. Fremstillingen
i dette kapittelet er i stor grad en sammenstilling av informasjon som ligger tilgjengelig
i statistikkbanken, artikler og rapporter hos
SSB.
Inntektsforskjellene økte i 2014. Dette skyldes i stor grad at kapitalinntektene, først og
fremst aksjeutbytte, økte. Dette er inntekter
som i størst grad går til dem med de høyeste
inntektene3. På motsatt side har de med lavest inntekter hatt en svakere inntektsvekst
enn resten de siste årene. Siden 2009 ser vi
av grafene under at forskjellene har økt gradvis i Norge, noe som skyldes inntekstvekst
hos den rikeste tidelen og inntektsnedgang
hos den fattigste tidelen.
Gini
En av de mest anerkjente måtene å måle
ulikhet på, er ved å bruke den såkalte

Kilde: SSB, Statistikkbanken kildetabell 07756. Ginikoeffisient hele
befolkningen, eksklusive personer i studenthusholdninger.

Gini-koeffisienten. Dette er et mål på ulikhet
hvor 0 er absolutt likhet (altså at alle har
like stor inntekt) og 1 er absolutt ulikhet
(altså at én person har all inntekten i samfunnet)4.
Grafen til venstre viser hvordan forskjellene
har endret seg siden år 2000 til 2014.
Om vi ser på utviklingen i Gini over et lengre tidsrom, er trenden økt ulikhet de tre
siste tiårene. Gini er én av flere måter å
måle ulikhet på. Den har flere fordeler rent
teknisk og brukes også internasjonalt. En
ulempe er at det kan være vanskelig å forstå
hva den egentlig betyr i virkeligheten. I følge
Eurostat er forskjellen i Gini mellom Norge
og Storbritannia 0,0855 . Det kan høres lite
ut, men en slik økning i Gini i Norge vil
innebære kraftig økte forskjeller mellom
folk. Videre er beregningen av Gini som regel
gjort med utgangspunkt i rapporterte skatteinntekter. Problemet med dette er at det
kan være stor forskjell på skattbar og reell
inntekt. Dette siste poenget diskuterer vi litt
lenger ned.
Sammenligning av topp og
bunn
Det er nyttig å supplere Gini
med andre måter å måle forskjeller på, for eksempel ved
å se på forholdet mellom de
rikeste og de fattigste i samfunnet. Vi starter her med å
se på andelen av totalinntekten i samfunnet til den rikeste
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og fattigste tidelen i Norge.
Figuren under viser hvor stor
del av inntektene i samfunnet som går til de ti prosent
rikeste og de ti prosent fattigste husholdningene. Den viser
at den fattigste tidelen sitter
igjen med en mindre andel av
inntektene, mens den rikeste
tidelen sitter igjen med en
større andel.6 Om vi ser dette
over en lengre tidsperiode, tegner det seg også opp et klart
bilde av samfunnsutviklingen
over tid.

Figur: Andelen av samfunnets inntekter som går til den
fattigste tidelen av husholdningene (desil 1) og den rikeste
tidelen av husholdningene (desil 10).7

Den fattigste tidelen av
husholdningene fikk i 1986 4,5
prosent av samfunnets inntekter. Dette var sunket til 3,8 prosent i 2014.
For den rikeste tidelen av husholdningene er
utviklingen motsatt. Mens de i 1986 fikk 18,1
prosent av inntektene, var dette økt til 21,2
i 2014. De rikeste har fått en stadig større
andel av kaka.
Til sist ønsker vi å se på utviklingen ved å
sammenligne hvor mye høyere inntekt den
rikeste femdelen av husholdningene har enn
den fattigste femdelen av husholdningene.8 I
grafen under ser du hvor mange ganger mer
den rikeste femdelen (de rikeste 20 prosentene) tjener enn den fattigste femdelen (de
fattigste 20 prosentene). I 1990 tjente den

rikeste femdelen i Norge tre ganger så mye
som den fattigste femdelen. I 2014 tjente den
rikeste femdelen tre og en halv ganger så
mye som den fattigste.
Det er viktig å understreke at grunnen
til økningen i forskjeller er todelt. For det
første skyldes det at den fattigste femdelen
av husholdningene fikk en mindre andel av
inntektene, og for det andre at den rikeste
femdelen av husholdningene fikk en høyere
andel av inntektene. Mens den fattigste
femdelen fikk 10,7 prosent av inntektene i
1990, sank denne andelen til 9,8 prosent i
2014. Den rikeste femdelen fikk 32,1 prosent
av inntektene i 1990. I 2014 var dette økt til
34,7 prosent.10

Figur: Hvor mange ganger mer den rikeste femdelen av
husholdningene tjener enn den fattigste femdelen av
husholdningene. Målt med inntekt etter skatt.9

For å illustrere hva dette betyr
i praksis kan vi se for oss familier. Vi kaller dem ganske enkelt A og B. B hadde en husholdningsinntekt etter skatt på
300 000 kroner i 1990, mens A
tjente 900.000 kroner – altså tre
ganger så mye. Om vi endrer
inntektsfordelingen til de på
samme måte som den har endret seg mellom den fattigste og
rikeste femdelen fram mot 2014,
ville B sin inntekt synke til 275
000 kroner, mens A ville økt inntekten til 973 000 kroner.11 Endringen ville blitt større om vi
hadde sett på forholdet mellom
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de ti prosent rikeste og de ti prosent fattigste
husholdningene.
Forskjellene i inntekt mellom topp og bunn
har altså endret seg kraftig de siste tiårene.
Faktisk er det sånn at alle andre enn den
rikeste femdelen sitter igjen med en mindre
andel av de totale inntektene i 2014 enn i
1990. Og det er kun den rikeste tidelen som
har økt sin andel av inntektene i perioden.12

Denne skattetilpasningen med opprettelsen
av nye selskapsstrukturer skjedde i stor
skala. Totalt ble det opprettet nærmere 16
000 aksjeselskaper i tiden før skattereformen
trådte i kraft.15 Omfanget illustreres også ved
at bare i løpet av den siste måneden i 2005,
altså rett før de nye skattereglene trådte i
kraft, gikk mer enn 8 prosent av norske aksjeeiere til det skritt å overføre aksjene til nye
holdingsselskaper.16

Hvor godt stemmer ulikhetstallene overens med virkeligheten?
Et særlig synlig fenomen er den kraftige
veksten i ulikhet fram mot 2005. Grunnen
til denne økningen er at det ble innført nye
skatteregler fra og med 2006. En viktig endring her var innføringen av utbytteskatten.
Denne ble varslet innført i god tid i forveien
av den daværende Bondevik-regjeringen, noe
som gjorde at aksjeeiere tok ut store utbytter
i 2005 for å slippe å betale skatt for dette i
2006. Denne økningen i kapitalinntekter ga
store utslag i de registrerte forskjellene, som
beskrevet over.

Resultatet av SSBs nye studie viser at de
rikeste i samfunnet har fått en større andel av inntektene i samfunnet enn tidligere
antatt. Blant annet finner SSB at når en
tar med tilbakeholdt overskudd i foretakene
(penger som har blitt overført holdingselskaper istedenfor å bli tatt ut som utbytte
av eierne), blir inntektene til de 0,1 prosent
rikeste mer enn fordoblet i noen av årene
etter 2005. Forskjellene er altså større enn
vi hittil har antatt. Formuene til de rikeste
har bygd seg opp i perioden etter 2005, selv
om skattestatistikken sier at forskjellene har
gått ned.

En generell svakhet med målene på ulikhet
er at de tar utgangspunkt i skattestatistikken for personer, og dermed inneholder tall
for personlig inntekt. Dermed kan det være
betydelig større forskjeller enn det som hadde kommet fram om en også tar med inntekt
som går til selskap. Ved å inkludere disse
inntektene kom Statistisk sentralbyrå (SSB)
i en studie tidligere i år fram til at inntektene til de aller rikeste er langt høyere enn
tidligere antatt.13 Bakgrunnen for dette er
at skattereformen i 2006 også medførte at de
rikeste tilpasset seg ved å opprette såkalte
holdingselskaper.14 Dette er selskaper som
kun har som oppgave å eie aksjer, ikke drive
med vare- eller tjenesteproduksjon. Utbytte
blir overført til disse selskapene, i stedet
for til privatpersoners kontoer direkte. Men
dette er selskaper som eierne også kan selge
eller ta ut utbytte fra. Dermed ble det fortsatt utbetalt store utbytter etter 2005, men
til holdingselskaper og institusjonelle eiere
framfor privatpersoner. For å si det enkelt:
Mange aksjeeiere opprettet nye selskaper for
å slippe å betale skatt. Formuene bygges opp
i selskapene, som eierne senere kan ta utbytte fra eller selge om de ønsker det.

2.2 Forskjell i formue

Tidelen med høyest nettoformue disponerer
over halvparten av formuen i Norge. SSB
skriver i en rapport:
«Nettoformuen er svært skjevt fordelt mellom husholdningene, og formuesforskjellene
fortsetter å øke. Rangerer en husholdningene
etter størrelsen på nettoformuen, disponerte
tidelen med høyest nettoformue 50,2 prosent
av all nettoformue i 2014. Dette er en større
andel enn i 2013, da den rikeste tidelen disponerte 49,5 prosent. I 2012 var andelen 48,8
prosent.
Statistikken for 2014 viser også en økt konsentrasjon av formue helt i toppen av fordelingen. De 1 prosent rikeste privathusholdningene i Norge eide 19 prosent av all
formue i 2014, mens de rikeste 0,1 prosent
av husholdningene eide 8,8 prosent av all
nettoformue. Tilsvarende andeler året før var
henholdsvis 18,3 og 8,3 prosent.
Den økte formueskonsentrasjonen henger
blant annet sammen med en sterk økning i
verdiene på aksjer og andeler i ulike verdipapirfond. Dette er formuesobjekter som i stor
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grad eies av husholdninger med de høyeste
formuene.»17
Formue går gjerne i arv, i motsetning til
inntekt, noe som gjør at det er her klassedelingen i samfunnet blir ekstra tydelig.
Og når det gjelder betydningen av arv, er
tallenes tale klare. 77 av Norges 100 rikeste
er arvinger.18
Den rikeste tidelen av husholdningene satt
med halvparten av all formue i Norge. Den
rikeste prosenten eier nesten en femdel av
all formue, og den rikeste 0,1 prosenten eier
nesten en tidel av all formue.19
I tabellen over er husholdningene rangert
etter hvor mye formue de har, og delt inn i ti
grupper – såkalte desiler. Desil 1 er dermed
de ti prosentene av husholdningene med lavest formue, mens desil 10 er de ti prosentene
av husholdningene med størst formue.
Rangert på denne måten, ser vi at de 20
prosentene med minst formue faktisk ikke
har noe formue i det hele tatt, men gjeld.
Desilfordelt beregnet nettoformue, husholdninger,
studenthusholdninger utelatt
I alt

100

Desil 1
Desil 2
Desil 3
Desil 4
Desil 5
Desil 6
Desil 7
Desil 8
Desil 9
Desil 10
Høyeste 5 prosent
Høyeste 1 prosent
Høyeste 0,1 prosent

-4,8
-0,3
0,3
1,8
4,2
6,7
9,7
13,3
19
50,2
36,6
19
8,8

2.3 Forskjeller blant barnefamiliene

Om vi ser på forskjellene blant barnefamiliene, viser det seg at de med lavest inntekt
har hatt minst inntekstvekst det siste tiåret.
I perioden 2012–2014 vokste ikke inntektene
til barna i husholdningene med lav inntekt
(P10) i det hele tatt, i motsetning til de med
middels (P50) og høy inntekt (P90).20,21 Som
vi ser av figuren under, har gapet mellom inntektene i barnefamiliene blitt stadig større.
Årsakene til dette er sammensatte. Svak
tilknytning til arbeidsmarkedet er en viktig
årsak til fattigdom, og forklarer en del av
utviklingen. I tidelen av husholdningene med
lavest inntekt (D1022), hadde 42 prosent ingen tilknytning til arbeidslivet i 2004. I 2014
var dette økt til hele 49 prosent.23
Det å bo i en familie hvor ingen er tilknyttet
arbeidslivet innebærer en høy risiko for
fattigdom. La oss for eksempel se nærmere
på gruppen med husholdninger som består
av barn og to voksne uten tilknytning til
arbeidslivet. Da finner vi at 88 prosent av
disse husholdningene faller inn i den fattigste femdelen av alle husholdninger i 2014.
Dette kommer kanskje ikke som noen stor
overraskelse, men det er interessant å se
hvordan dette har endret seg over tid. I 2004
var tilsvarende tall 78 prosent, og i 2000 var
tallet 74. Det var altså stor sannsynlighet for
lavinntekt også tidligere om foreldrene manglet arbeid, men sannsynligheten har økt.
En enda mer dramatisk utvikling finner vi i
husholdninger der én person faktisk hadde
tilknytning til arbeidslivet. I 2000 tilhørte
26 prosent av éninntektsfamiliene femdelen
med lavest inntekt. I 2014 var dette økt til 40
prosent.24
Men det er ikke bare yrkestilknytning som
sier oss noe om sannsynligheten for lavinntekt. Om vi ser på husholdninger med
enslige forsørgere med barn, tilhørte nesten
halvparten (47,3 prosent) av disse den femdelen av husholdningene med lavest inntekt
i 2014. Dette er en økning fra 30,4 prosent
2000. Det er enslige forsørgere med små
barn som er mest utsatt i denne gruppen.
73 prosent av enslige forsørgere med barn
9

mellom 0–2 år tilhørte femdelen med lavest
inntekt i 2014. Tilsvarende tall i 2000 var 40
prosent.25
Dersom vi ser på alle par med barn, tilhørte
14,7 prosent av barnefamiliene femdelen
med lavest inntekt i 2014. Andelen var 13,3
prosent i 2004 og 10,8 prosent i 2000. I familier hvor begge har yrkestilknytning har
andelen i lavinntektsgruppa økt noe, fra 3,8
prosent i 2000 til 4,3 prosent i 2014.26
Barnetrygd
En viktig grunn til at barnefamilier har
større sannsynlighet for å havne i lavinntektsgruppene nå
enn før, er
at satsene i
barnetrygden
ikke har blitt
justert i takt
med lønns- og
prisveksten
de siste 20
årene. Både
Fordelingsutvalget27
og Statistisk
sentralbyrå28
viser til at
barnetrygden
er helt sentral
Bilde: Statistisk Sentralbyrå
for å bekjempe forskjeller
og fattigdom. I kapittel 4.5 vil vi redegjøre
nærmere for hvorfor barnetrygden nettopp
er et av de effektive virkemidlene i bekjempelsen av fattigdom.
Barnetrygden har blitt gradvis redusert
siden 1996. Mens barnetrygden for det første
barnet i 1996 utgjorde 15 905 kroner målt i
2015-kroner, er den nå på 11 640 kroner. I
2003 ble småbarnstillegget i barnetrygden
fjernet. Småbarnstillegget ble gitt barn mellom 1 og 3 år, og var på 10 010 kroner i året
målt i 2015-kroner.29 For en familie med to
barn på 2 og 5 år har altså barnetrygden blitt
redusert fra 43 850 kroner i året til 23 280
kroner, målt i 2015-kroner.30 Det er nesten en
halvering, med en reduksjon på 20 570 kroner.

I år er det beregnet at det er omtrent 92 000
barn som bor i lavinntektsfamilier, definert
som husholdninger med inntekt på under 60
prosent av medianinntekten. Her må vi gjøre
oppmerksom på at denne definisjonen er EUs
definisjon, og derfor ikke sammenlignbar
med inndelingene vi har gjort så langt i dette
kapittelet.
Dersom barnetrygden hadde blitt oppjustert i
takt med prisveksten i samfunnet fra 1996 til
i dag, ville vi hatt 18 000 færre fattige barn
i Norge. Siden prisveksten i samfunnet stort
sett er lavere enn lønnsveksten, innebærer
en slik prisregulering likevel at barnetrygden
hadde vokst
prosentvis
mindre enn
inntektene i
perioden. For
å kompensere for dette
kunne vi
for eksempel regulert
barnetrygden
i takt med
endringene i
grunnbeløpet
i Folketrygden (G). I så
fall ville vi
hatt hele 35
000 færre
fattige barn i Norge.31
Beregningene rundt hvordan økning i barnetrygden kunne redusert fattigdommen er
selvsagt ikke nøyaktig vitenskap, men er
ment for å vise betydningen av barnetrygden. I dette regnestykket må en også ha med
at utgiftene til barnehager har økt kraftig i
samme periode, sammen med en betydelig
reduksjon i foreldrebetalingen. Dette har redusert barnefamiliers utgifter til barnehage
og bidratt til mulighetene for yrkesdeltakelse
har økt.
Se også kapittel 4.5 for ytterligere omtale av
barnetrygden.
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Innvandring
En annen viktig forklaring på hvorfor fattigdommen vokser i Norge, er innvandring.
Det er blant annet mange innvandrere i
gruppene med lavest inntekter. Statistisk
sentralbyrå skriver at «de siste ti årene har
andelen personer med innvandrerbakgrunn
i laveste inntektsklasse fordoblet seg fra 23
til 46 prosent.»32 Med andre ord bor omtrent
halvparten av de fattige barna i Norge i familier med innvandrerbakgrunn.
En viktig årsak til at antallet fattige barn
har økt, er at inntektsnivået til arbeidsinnvandrerne har gått ned samtidig som arbeidsinnvandringen har økt kraftig. Mens en i
debatten kan få inntrykk av at det er antall
flyktninger og asylsøkere som er hovedforklaringen bak økt barnefattigdom, viser tallene en annen viktig årsak til dette.
Etter at EU ble utvidet østover, økte arbeidsinnvandringen til Norge kraftig. I 2004
var det omtrent 800 barnefamilier fra Polen
og Litauen i Norge. I 2013 var dette økt til
13 800 barnefamilier.33 I 2004 hadde familier
bestående av par med barn med bakgrunn
fra EU/EØS, USA, Canada, Australia eller
New Zealand en inntekt som var 4 prosent
høyere enn befolkningen generelt. I 2014
hadde par med barn med bakgrunn fra disse

Bilde: Skjermdump fra Statistisk Sentralbyrå

landene en inntekt som var 14 prosent lavere
enn befolkningen generelt. Par med barn
med bakgrunn fra Asia, Afrika og Europa
utenom EU/EØS hadde et lavere utgangspunkt i 2004, hvor de tjente 28 prosent
under befolkningen generelt.
Men inntektene til denne gruppen i større
grad har holdt tritt med inntektsutviklingen
til resten av befolkningen, slik at tilsvarende
tall for 2014 var 30 prosent.34
Men selv om arbeidsinnvandringen er en
viktig forklaring bak økning i barnefattigdom
blant innvandrere, er inntekten hos innvandrere fra Asia, Afrika, Europa utenom EU/
EØS fortsatt lavere enn gruppen fra EU/
EØS, USA.
Det er store forskjeller mellom innvandrergrupper når det gjelder yrkesdeltakelse.
Yrkesdeltakelsen blant innvandrere fra
Syria, Somalia, Afghanistan, Eritrea og Irak
er klart svakest blant innvandrergruppene.
Disse gruppene er også overrepresentert i
lavinntektsgruppene. Blant par fra Somalia
og Syria med barn tilhører om lag 90 prosent
den femdelen med lavest inntekt. Til sammenligning er tallene for par fra Polen og
Litauen med barn rundt 50 prosent. Svak
tilknytning til arbeidsmarkedet er en viktig
forklaring på barnefattigdom blant innvandrere.35

11

2.4 Fattigdom

Fattigdom handler om ikke å ha de samme
mulighetene og den samme økonomiske
friheten som de fleste andre i samfunnet har.
Barn som ikke har råd til å delta på klassetur eller på fotballaget, mister muligheter og
arenaer som andre barn har. Uføre må ofte
slite med økonomiske problemer i tillegg til
helseproblemer og manglende tilknytning til
arbeidslivet. En aleneforsørger i et lavtlønnsyrke, kanskje med midlertidig stilling, vil
oppleve ikke å kunne gi egne barn like gode
muligheter som andre. Fattigdommen er
både et problem i seg selv, og et problem fordi
fattigdom går i arv.
Fattigdom måles på forskjellige måter. Den
vanligste måten er å måle ut fra 60 prosent
av medianinntekten36 etter skatt justert
for hvordan husholdningen er sammensatt,
altså hvor mange forsørgere og barn det er i
husholdningen. Ved å justere for husholdning
får en for eksempel tatt hensyn til at det er
forskjellige nivåer på nødvendige utgifter i en
husholdning uten barn og i en husholdning
med fire barn, og at det er visse stordriftsfordeler ved å være to voksne som kan dele
på husleie og andre utgifter. Tabellen under
viser fattigdomsgrensene for samlet husholdningsinntekt etter skatt for ulike typer husholdninger.37
EU-skala, 60 prosent (kr)

2014

Enslig

207 400

Enslig forsørger med ett barn

269 600

Enslig forsørger med to barn

331 900

Enslig forsørger med tre barn

394 100

Par uten barn

311 100

Par med ett barn

373 300

Par med to barn

435 600

Par med tre barn

497 800

Par med fire barn

560 000

For å få et bilde av hvem som er fattige over
tid, er det vanlig å bruke treårsperioder, slik
at de som lever under disse inntektsgrensene
i tre påfølgende år, regnes som fattige. Det
offisielle begrepet som brukes er «vedvarende
lavinntekt».
Andelen fattige har holdt seg ganske stabil
over tid. Den aller sterkeste utviklingen har
vært blant eldre, der andelen fattige har sunket kraftig siste tiår. Men det er viktig å ha
med seg at andelen fattige eldre fortsatt er
høyere enn i de fleste andre aldersgrupper.
I sist tilgjengelige periode (2012–2014) var
det 425 000 mennesker med såkalt vedvarende lavinntekt i Norge.38 Av disse var 92 000
barn. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør
12 prosent av alle barn i Norge. Men barn
med innvandrerbakgrunn utgjør så mye som
50 prosent av de fattige barna, og er derfor
svært overrepresentert i denne gruppen.
Deltakelse i arbeidslivet er den viktigste
faktoren for å være ute av fattigdom. Mennesker som lever i en husholdning uten noen
yrkestilknytning, har fem ganger høyere
sannsynlighet for fattigdom enn resten av
husholdningene.39
På mange måter er bildet enkelt: Har en
familie trygg arbeidsinntekt, er de ikke fattige med mindre det er mange unger i husholdningen. Samtidig har vi utviklingstrekk i
arbeidsmarkedet der noen yrker har så lave
lønninger at en enslig forsørger for ett eller
to barn vil kunne være fattig selv om hun
eller han har full jobb.
Familier som lever på offentlige ytelser, som
uføretrygd, vil normalt ha dårlig råd. Minsteytelsen på mange av stønadene fra NAV
er 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden, for
tiden omtrent 185 000 kroner. Dette er vesentlig lavere enn fattigdomsgrensen for en
som er enslig. I gruppen enslige minstepensjonister lever hele 70 prosent under fattigdomsgrensen.40
Enslige forsørgere er også en spesiell gruppe.
Sannsynligheten for at enslige forsørgere er
fattige, er mye større enn for andre grupper.
I 2013 hadde så mange som 26 prosent av
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enslige forsørgere lavere inntekt enn fattigdomsgrensen.41
Fattige har større risiko for fysiske og psykiske helseproblemer enn andre. Mer generelt
er det sånn at sosioøkonomisk status og helse
har en sammenheng. De som befinner seg
høyere oppe på samfunnsstigen, har bedre
helse enn de som befinner seg lavere ned
på samfunnsstigen. Denne sammenhengen
finnes i alle vestlige land. Fattige har dobbelt så høy risiko for psykiske problemer
og bruker mer rusmidler. Selv om de fleste
gruppene i samfunnet har fått bedre helse de
siste tretti årene, er den største forbedringen
i helse hos de som hadde best helse fra før.
Dermed har helseforskjellene også økt.42

2.5 Utvikling blant de rikeste

De rikeste har fått en stadig større andel
av inntektene, noe som har gått på bekostning av inntektsandelene til alle andre, slik
vi har beskrevet over. Mens de ti prosent
rikeste husholdningene fikk 18,1 prosent av
inntektene i 1986, økte andelen deres til 21,2
prosent i 2014. For den nest rikeste tidelen,
derimot, var inntektsandelen på 13,5 prosent
både i 1986 og i 2014.43
Nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå,
viser at de aller rikestes inntektsandel kan
være enda høyere enn tidligere antatt. Hvis
en kun ser på skatterapporterte inntekter, slik de offisielle ulikhetsstatistikkene
gjør, får den rikeste ene prosenten i landet
omtrent 7 prosent av inntektene. Hvis en
derimot også inkluderer at utbytte ofte blir
betalt til såkalte holdingselskaper, som igjen
eies av privatpersoner, øker inntektsandelen
til den rikeste prosenten i Norge til hele 12
prosent. For den rikeste 0,1 prosenten ble

inntektsandelen mer enn dobbelt så stor som
tidligere antatt.44 Se over for nærmere omtale
av denne studien.
I hvor stor grad er det utskiftning i gruppen
av de rikeste? Dette spørsmålet har Aaberge,
Atkinson og Modalsli sett nærmere på.45 De
har tatt utgangspunkt i skattestatistikken
for alle personer i Norge over 16 år, inkludert
dem uten inntekt, for å finne ut det.
Tallene for forskjeller som er omtalt tidligere
i dette kapittelet, har tatt utgangspunkt i
fordeling mellom husholdninger. I denne studien ser forskerne på enkeltindivider, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare.
Vi ser likevel den samme utviklingen i de
rikestes inntektsandeler i denne studien som
i annen statistikk. I 1990 gikk 22 prosent
av de samlede inntektene i Norge til den
rikeste tidelen. I 2010 var tallet så høyt som
28 prosent. Det betyr at de ti prosent rikeste
som gruppe har økt sin andel av inntektene i
samfunnet. Det er også interessant å merke
seg at inntektsfordelingen innad i den rikeste
tidelen er skeivfordelt. Nedenfor har vi satt
inn et utdrag av en tabell fra studien over,
som viser hvor stor andel av inntektene som
gikk til de 10, 5, 1, 0,5 og 0,1 prosent rikeste i
Norge i henholdsvis 1990 og 2010.46
Som nevnt, var formålet med studien til
Aaberge, Atkinson og Modalsli å se på i hvor
stor grad det er utskiftning i toppen av inntektsskalaen. Enkelte vil argumentere med
at det ikke er så farlig med store inntektsforskjeller om det er stor mobilitet på toppen,
altså at det ikke er de samme menneskene
som er rike år etter år. Dessverre viser det
seg at det er lite mobilitet på toppen. Det er i
stor grad sånn at de som er rike i år, også var
rike i fjor.

10 %

5%

1%

0,5 %

0,1 %

1990

22,19 %

13,47 %

4,28 %

2,66 %

0,93 %

2010

27,99 %

18,81 %

7,74 %

5,44 %

2,50 %
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2.6 Lederlønninger

Én av årsakene til at inntektsandelen til de
ti prosent rikeste har økt, er utviklingen i
lederlønn. Tankesmien Agenda har gått gjennom utviklingen i lederlønningene de siste
årene. De siterer en undersøkelse fra Kommunenes landspensjonskasse (KLP) hvor
det kommer fram at mens topplederne tjente
10 ganger så mye som en industriarbeider i
1999, økte dette til 15 ganger så mye i 2004
og 19 ganger så mye i 2011.47 Her siterer
Agenda også forskning fra Norges Handelshøyskole, som viser at når en inkluderer
pensjon for industriarbeiderne i beregningene, synker forholdstallet litt, til 16.48
Bildet er likevel tydelig: Topplederlønningen
vokser raskere enn lønnsveksten generelt. I
perioden 1995–2013 hadde topplederne, definert som administrerende direktører for selskaper med mer enn 250 ansatte, 67 prosent
høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet. Dette
tilsvarer en årlig lønnsvekst på 6,4 prosent
i perioden. Gjennomsnittlig lønnsvekst i
samme periode var 4,5 prosent.49
Statlige selskaper topper lønnsstatistikken.
Med utgangspunkt i forskning gjort ved Agderforskning, skriver Agenda:
«Topplederne i de børsnoterte statlige selskapene topper lønnsstatistikken. Det har selvsagt
sammenheng med at staten eier flere av de
største selskapene på Oslo børs. I rapporten
«Godtgjørelse til ledende ansatte: En gjennomgang av statens retningslinjer», kommer
det fram at gjennomsnittlig samlet topplederlønn i de statlige børsnoterte selskapene i
2013 var 12,8 millioner kroner – 26 ganger
en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I
de statlige selskapene som ikke er børsnoterte
var gjennomsnittslønn for toppsjefen i 2013
3,1 millioner kroner. Den gjennomsnittlige
årlige økningen fra 2005-2013 var for disse
topplederne 7,4 prosent årlig (børsnoterte
statlige selskaper – 8 identiske selskaper hele
perioden), og 2,8 (ikke-børsnoterte statlige
selskaper – ikke samme gruppe selskaper hele
perioden), mens veksten i lønn for arbeidstakere totalt var rundt 4,5 prosent.»50
Heller ikke i offentlig sektor har ledere hatt
dårlige tider de siste årene.

«Statlige ledere har hatt en lønnsutvikling på
linje med veksten i lederlønner generelt. Fra
2008 til 2013 har ledere i kommuner og fylkeskommuner hatt en lønnsvekst på over 30
prosent. I staten er veksten 26 prosent, mens
veksten for vanlige lønnstakere har vært på
22 prosent.»51

2.7 Regionale forskjeller

Ulikheten er ikke likt fordelt i Norge. Høyest
ulikhet finner vi i byene generelt og i Oslo
spesielt. Under har vi satt opp en oversikt
som viser ulikheten i alle fylkene, rangert
etter hvor store ulikheter de har.52 Tallene er
for 2014. Som omtalt tidligere, fungerer Gini
sånn at jo høyere tall jo høyere ulikhet.
Fylke
Oslo
Rogaland
Akershus
Norge (gjennomsnittet)
Aust-Agder
Buskerud
Vestfold
Hordaland
Vest-Agder
Telemark
Østfold
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Troms - Romsa
Hedmark
Oppland
Finnmark - Finnmárku
Nordland
Sogn og Fjordane
Nord-Trøndelag

Gini
0,312
0,263
0,259
0,247
0,242
0,240
0,237
0,237
0,232
0,227
0,224
0,224
0,222
0,218
0,216
0,215
0,213
0,210
0,207
0,205

Tabellen viser at Oslo, Rogaland og Akershus
trekker opp tallene for ulikhet i Norge. Du
kan også finne ulikhetstall for din kommune
eller bydel (gjelder Oslo, Bergen, Trondheim
og Stavanger) ved å gå inn på ssb.no og søke
etter «09114».
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2.8 Omfordeling via skattesystemet

Etter 2013 er skattenivået senket med 18,5
mrd. kroner. Dette betyr at vi får inn 18,5
mrd. kroner mindre til fellesskapet i 2016
enn det vi ville fått om skattereglene fra
2013 hadde blitt beholdt. Sammenlagt i perioden 2014–2016 har regjeringen brukt 38,7
mrd. kroner på skattekutt.53,54
Det er i hovedsak de med de høyeste inntektene og formuene som har fått mest nytte av
det reduserte skattenivået. I tabellen under
er det satt opp en oversikt over hvor store

skatteletter ulike personer har fått, gruppert
etter hvor store formuer de har. Vi gjør her
oppmerksom på at beregningene kun dekker
skattekuttene for 2014 og 2015, slik at tallene ikke synliggjør effektene av skattekuttene for 2016.
Vi kan også dele befolkningen inn etter hvor
mye de tjener for å få et bilde av hvem som
har fått de største skattelettene. I tabellen på
neste side er befolkningen sortert etter hvor
mye de tjener. Også i denne tabellen har vi
kun tatt hensyn til skatteendringene i 2014
og 2015.

Gruppering
etter beregnet nettoformue1

Antall
Gjennompersoner snittlig
2015
skatt i
2015

Gjennomsnittlig endring i skatt.
Kroner

Som andel av
samlet skatteendring.
Prosent

Herav: gjennomsnittlig
endring i formueskatten.
Kroner

Topp 0,1 pst

4 200

2 122 500

-298 000

10,7

-264 300

Topp 1 pst

41 700

692 600

-58 800

21,2

-46 500

Topp 2 pst

83 500

493 600

-36 100

26,0

-27 500

Topp 5 pst

208 700

327 800

-19 400

35,0

-13 900

Topp 10 pst

417 300

247 000

-12 300

44,4

-8 300

Topp 12 pst

500 800

229 900

-10 900

47,1

-7 200

Bunn 78 pst

3 255 000 88 800

-1 500

43,0

-100

Bunn 50 pst

2 086 500 77 000

-1 300

23,2

0

Anslåtte fordelingsvirkninger av skattesystemet i 2015 for alle personer som er 17 år eller eldre etter
beregnet nettoformue*. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er beregnet ut fra skattereglene for 2013
justert til 2015. kroner, avrundet til nærmeste 100 kroner.
( * Inkluderer beregnet markedsverdi av bolig. Kilde: Finansdepartementet55)
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Bruttoin- Antall
ntekt

0-150 000
kr
150 000 200 000 kr
200 000 250 000 kr
250 000 300 000 kr
300 000 350 000 kr
350 000 400 000 kr
400 000 450 000 kr
450 000 500 000 kr
500 000 600 000 kr
600 000 750 000 kr
750 000 1 mill.kr
1 mill.kr 2 mill.kr
2 mill. kr
og over
I alt

Gjennomsnittlig
skatt i
referansealternativet.
Kroner
3 500

Gjennomsnittlig
endring i
skatt.
Kroner

Endring
i pst. av
brutto-inntekten

Herav:
Gjennomsnittlig endring i formueskatt.
Kroner

572 700

Gjennomsnittlig
skatt i
referansealternativet.
Prosent
5,3

-600

-0,9

-200

260 200

7,1

12 700

-1 100

-0,6

-300

327 500

11,5

25 900

-1 200

-0,5

-400

358 900

16,1

44 300

-1 000

-0,4

-500

360 900

19,0

61 600

-1 000

-0,3

-600

362 700

21,2

79 500

-1 400

-0,4

-600

346 900

22,6

96 200

-1 700

-0,4

-600

315 700

23,8

112 800

-2 100

-0,4

-600

472 800

25,1

136 900

-2 900

-0,5

-800

357 600

27,7

184 300

-4 400

-0,7

-1 100

240 500

30,9

263 400

-6 200

-0,7

-1 800

168 200

34,9

449 200

-11 200

-0,9

-4 000

28 600

37,2

1 335 600

-60 600

-1,7

-35 000

4 173
100

25,0

109 600

-2 800

-0,6

-1 000

Anslåtte fordelingsvirkninger av skattesystemet i 2015 for alle personer som er 17 år eller eldre etter
bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert
til 2015. Kroner, avrundet til nærmeste 100 kroner. (Kilde: Finansdepartementet56)

Dette bildet står i skarp kontrast til den
skattepolitikken som ble ført med den
rødgrønne regjeringen i perioden 2005–2013.
I en rapport fra 201357 konkluderte Statistisk
sentralbyrå på følgende måte: «Skattesystemet i 2013 er mer omfordelende enn det var
i 2005. Skattereformen i 2006 har hatt størst
betydning for omfordelingseffekten.»58

Tabellen under er hentet fra den nevnte
rapporten. Den viser hvor mye mindre skatt
hver inntektsgruppe ville betalt i 2013 om en
hadde beholdt de reglene som gjaldt i 2005.
Den har ikke samme inntektsinndeling som
tabellene over, men bildet er klart: De rikeste
betalte mer skatt i 2013 enn i 2005, mens de
med minst inntekt fikk lavere skatt.
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Bilde: Skjermdump fra Statistisk Sentralbyrå

Disse tallene må likevel tolkes med forsiktighet. Det er ikke mulig å beregne nøyaktig
hvor mye skatt alle inntektsgruppene betaler. For eksempel ser vi at begge tabellene
tar utgangspunkt i at gjennomsnittet betaler
formuesskatt, selv om de fleste ikke betaler
formuesskatt. Videre vil den faktiske skatten
avhenge også av ulike fradrag, som foreldrefradrag og rentefradrag. Et annet poeng er at
beregningene tar utgangspunkt i skatterapportert inntekt, som kan avvike fra faktisk
inntekt, som diskutert tidligere i dette kapitlet.
Det er dermed ikke mulig å lage en fasit på
hvor mye skatten er endret for ulike grupper.
Men slike beregninger illustrerer likevel en
retning i skattepolitikken. Og om det skal
være mulig å føre en forståelig skattedebatt,
må vi nesten ta utgangspunkt i de beste
tilgjengelige beregningene. I tillegg til å se
på tallene må vi også se på hva slags skattepolitikk som faktisk gjennomføres. Vi trenger
ikke beregninger fra SSB for å vite at kutt
i eksempelvis formuesskatt og arveavgift i
størst grad kommer de rikeste til gode.

høyere boliglån.60 Det omfatter også gruppene over 40 år, noe som kan tyde på at flere
tar opp lån for å gi som forskudd på arv eller
for å støtte barn.
Barnefamilier er den gruppen som har opplevd størst gjeldsøkning de siste årene. Andelen par med barn med gjeld som overstiger
inntekten tre ganger, har økt fra 11 prosent
til 23 prosent.61 For den totale andelen husholdninger er tallet 16,4 prosent. Gjeldsbelastningen er derfor blitt svært høy for de
som skal komme seg inn på boligmarkedet.
Selv om det ikke er færre som eier sin egen
bolig enn før, er det grunn til å tro at flere er
avhengig av å få hjelp av foreldre for å komme inn på boligmarkedet. Foreldrene har ofte
opplevd vekst i sin boligformue på grunn av
prisveksten, og kan derfor ta opp lån på egen
bolig. Det skaper et forsterket skille mellom
de som har muligheten til å få hjelp, og de
som ikke har det.
Se også kapittel 4.2 for mer om bolig.

2.9 Bolig og gjeld

«Andelen barnefamilier med høyere
gjeld enn tre ganger inntekten har
doblet seg det siste tiåret.»
Husholdningene i Norge har en dramatisk
økt gjeldsbelastning som mange vurderer
som for høy. Kredittveksten har avtatt siden
finanskrisen i 2008, men den ligger fremdeles over veksten i disponibel inntekt.59
Den høye gjeldsveksten skyldes særlige
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2.10 Politikk som øker forskjellene

Det finnes en rekke mekanismer og ordninger i velferdsstaten som i sin tid ble innført for å redusere fattigdom og forskjeller.
Samtidig som Høyre og Frp har funnet rom
for store skattekutt til de aller rikeste, har de
kuttet i en rekke ordninger som gikk til noen
av gruppene med lavest inntekt. Vi har satt
opp en liste over noen av de viktigste kuttene.
Barnetillegget for uføre utfases: Ordningen skal utfases fram mot 2019, totalt vil
1400 familier med 4500 barn bli rammet av
kuttene. En ufør trebarnsmor med lav inntekt før hun ble trygdet, taper 20 000 kroner i året. I 2016 sparer regjeringen rundt
ni millioner kroner på å kutte i barnetillegget til de som ikke kan jobbe på grunn av
uførhet.
Kutt i overgangsstønaden: Overgangsstønaden sikrer inntekt til livsopphold
til foreldre som er alene om omsorgen for
barn samtidig som de kvalifiserer seg til arbeid. Stønaden gis i inntil tre år. Reglene for
hvilke utdanninger som gir rett til stønad,
ble også endret, blant annet ved at de må
være yrkesrettet.
Redusert inntekten til uføre: I strid med
Stortingets vedtak har regjeringen gjennomført kutt i inntekten til uføre. Da uføretrygden ble lagt om, ble det vedtatt at ingen uføre
skulle tape penger på dette. Likevel endte
mange uføre opp med å tape. Langt over 100
000 mennesker taper penger, og over 30 000
uføre taper mer enn 6 000 kroner i året.

vil miste retten til gratis plass om man bare
tjener litt over grensen. I Oslo har byrådet
valgt delvis å kompensere for kuttet gjennom
å heve inntektsgrensen til over 600 000.
Kuttet i feriepengene til arbeidsløse: I en
tid med høy arbeidsløshet valgte regjeringen
å ta feriepengene fra arbeidsløse. Det gjør
livet verre for arbeidsløse, og fratar ungene
til arbeidsløse muligheter de fleste andre
barn har.
Mindre til pensjonistene: Høyre og Frp
økte ikke tilskuddssatser i Folketrygden i
2015. Dette rammer blant annet grunn- og
hjelpestønad, diverse hjelpemidler, tilretteleggingstilskudd, stønad til barnetilsyn
og gravferdsstønad. Videre ble årets trygdeoppgjør andre år på rad hvor mange pensjonister mister kjøpekraft fordi utbetalingene
øker mindre enn prisveksten ellers i samfunnet. Tapet for pensjonistene ligger ifølge
Arbeids- og sosialdepartementets prognoser
an til å bli større enn det ble i fjor. Og det
stopper ikke der: Ifølge departementets egne
beregninger ligger det an til at pensjonistene
kommer til å miste kjøpekraft også i 2017 og
2018.
Regjeringen har foreslått langt flere kutt enn
de som omtales her, men det politiske flertallet på Stortinget har heldigvis valgt å stanse
en del av dem. Kuttene vi nevner her, er de
som har fått flertall på Stortinget og dermed
er gjennomført.

Kuttet i gratis halvdagsplass i barnehage: Før fikk alle 4- og 5-åringer i en rekke
bydeler gratis halvdagsplass i barnehage.
Ordningen omfattet bydeler med store andeler fattige barn og barn med minoritetsbakgrunn. Poenget var å få flere barn i barnehagen. Med den nye ordningen får bare barn fra
familier med under 417 000 i inntekt dette
tilbudet. Det betyr at mange barn mister
tilbudet og at mange familier som er fattige,
også faller utenfor. I tillegg kan den nye
ordningen være en fattigdomsfelle siden man
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DEL 3: HVORFOR ER ØKONOMISK UTJEVNING
VIKTIG?
Hvorfor er økonomisk utjevning viktig? Det
korte svaret er at det er rettferdig. Alle mennesker, uansett bakgrunn, skal ha frihet til
å forfølge sine drømmer, ha materiell trygghet og være med på å bestemme hvordan
samfunnet skal fungere. Kampen for mindre
ulikhet er et frihetsprosjekt. Små forskjeller
er viktig fordi det handler om selve grunnlaget for folkestyret. For at vi skal ha et
demokrati må makten ligge hos innbyggerne
i Norge, og ikke hos eliter som først og fremst
har sine egne interesser å ivareta.
Kampen mot ulikhet har vært en kamp både
mot fattigdom og for økonomisk trygghet
for folk flest. Arbeiderbevegelsen har vært
helt sentral i denne kampen. Men dette har
også vært en kamp for å utvide demokratiet
og hindre at en liten gruppe mennesker blir
sittende med uforholdsmessig stor makt.
Økende ulikhet betyr nemlig også at en
gruppe mennesker i samfunnet får større
makt på bekostning av flertallet. Dette er
makt som blir brukt til å få fattet beslutninger både innen politikk og næringsliv, som
ofte går på tvers av interessene til de mange.
Makten blir også brukt til å sette dagsorden
og forme rådende politiske oppfatninger. Når
fiskeriressurser blir privatisert og konsentrert på færre hender, når vannkraften blir
privatisert eller når grunnleggende velferdstjenester blir en næringsinteresse for store
selskaper, så er dette både en konsekvens av
økende ulikhet og en motor for enda større
ulikhet. Disse endringene ville ikke vært
mulig å gjennomføre uten at sterke økonomiske interesser sto bak.
De siste årene har forskning på ulikhet vist
hvordan ulikhet fører til dårligere utfall for
alle. Mens det tidligere har vært en vedtatt
sannhet at vi må velge mellom likhet og
effektivitet i økonomien, er denne sannheten
nå erstattet av forståelsen av at ulikhet er
skadelig for økonomien som helhet. Alle tjener på reduserte økonomiske forskjeller. I de
følgende avsnittene skal vi gå gjennom en del
av forskningen som foreligger på ulikhet.

3.1 Små forskjeller er rettferdig
«Sannsynligheten for selv å bli fattig er
dobbelt så høy om du har vokst opp i
et fattig hjem enn om du ikke har gjort
det.»
Hvem foreldrene dine er, har mye å si for
dine egne muligheter i livet. Utjevning av
forskjeller fører til at mennesker får et mer
rettferdig utgangspunkt i livet.
Lavinntekt går i arv. De som har vokst opp
i fattige familier, har større sannsynlighet
for å bli fattige selv som voksne. Statistisk
sentralbyrå har blant annet fulgt en gruppe
som var barn i 1986 og voksne i 2008. Studien viste at de som tilhørte familier med lave
inntekter som barn, hadde større sannsynlighet for å ha lavinntekt som voksne. De
fant motsatt effekt for barn fra familier med
høy inntekt, som hadde en større sannsynlighet for selv å få høy inntekt som voksne.
Sannsynligheten for selv å bli fattig er dobbelt så høy om du har vokst opp i et fattig
hjem enn om du ikke har gjort det.62
77 av landets 100 rikeste i Norge er
arvinger.63 Samtidig er risikoen for å ende
opp som NAV-klient langt større for barn
av foreldre med hovedinntekt fra NAV.
Sannsynligheten for å ta høyere utdanning
henger nøye sammen med foreldrenes utdanningsnivå.64
Begrepet «sosial mobilitet» brukes for å
beskrive hvor sterk sammenheng det er mellom foreldres inntekt og deres barns inntekt
når de blir voksne. Når vi sammenligner
land, ser vi at den sosiale mobiliteten går ned
jo mer ulikt et samfunn er. Større ulikhet
fører altså til at muligheten til å «jobbe seg
opp og fram i livet», går ned.65
Vi kan også se rettferdighetsprinsippet fra
et filosofisk perspektiv. Én av debattene om
ulikhet handler om hvorvidt vi skal jobbe for
likhet i muligheter eller likhet i utfall. De
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som argumenterer for at likhet i muligheter
er viktigst, mener at det ikke har så mye å
si med forskjeller så lenge alle har et likt
utgangspunkt og like muligheter til å komme seg opp og fram. Den kjente ulikhetsforskeren Anthony B. Atkinson har tre hovedargumenter for hvorfor likhet i utfall, eller
resultatlikhet, fortsatt er viktig:
«Mulighetsulikhet er i all hovedsak et begrep
som handler om det som skjer i forkant – alle
bør ha samme utgangspunkt – mens omfordelingstiltak ofte dreier seg om resultater i
etterkant. De som anser resultatulikhet for
å være irrelevant, mener at når vi bare har
sikret like vilkår for alle fra livets begynnelse,
burde vi ikke henge oss opp i resultater.»66
Atkinson mener dette er feil av tre grunner.
For det første hevder han at det er urimelig
å overse «det som skjer etter at startskuddet
er fyrt av». Mange kan gjøre en innsats, men
likevel ha uflaks eller trå feil og ende i fattigdom. Det er rett og slett humant og moralsk
riktig å hjelpe mennesker uten først å spørre
hvorfor de sliter. Atkinsons andre argument
dreier seg om at vi må sikre at «alle mennesker har samme mulighet til å forfølge
sitt uavhengige livsprosjekt». Han bruker et
bilde fra idretten for å illustrere dette. Likhet
i muligheter dreier seg om at alle skal ha
muligheter til å delta i svømmestevnet. Men
premiestrukturen er i all hovedsak sosialt
konstruert. Det er de økonomiske og sosiale
ordningene vi har som «bestemmer om vinneren får en laurbærkrans eller tre millioner
dollar». Dermed er det også viktig hvordan
premiestrukturen fastsettes. For det tredje har likhet i resultat en direkte effekt på
likhet i muligheter. Som beskrevet lenger opp
har den enkeltes familiebakgrunn mye å si
for hvilke muligheter en får i livet. Atkinson
skriver at «[h]vis vi mener det er viktig å
sikre mulighetslikhet i morgendagens samfunn, må vi også interessere oss for resultatulikhet i dag. […] Det å redusere resultatulikhetene er dermed viktig også for dem som
er mest opptatt av like muligheter. Det er et
middel for å oppnå et mål.»

3.2 Små forskjeller er bra for
alle
«Det er de relative inntektsforskjellene
som er problemet, ikke nivået på den
absolutte fattigdommen.»

Boka «Ulikhetens pris» av Kate Pickett
og Richard Wilkinson går gjennom en stor
mengde forskning som viser at de samfunnene som har minst inntektsforskjeller, er de
beste samfunnene å bo i – for alle.67 I landene
der ulikhetene er store, stoler folk mindre
på hverandre, rusmiddelmisbruk er mer
utbredt, levealderen er kortere, barnedødeligheten er høyere, flere lider av fedme,
voldskriminalitet er vanligere, flere sitter
i fengsel, og den sosiale mobiliteten, altså
sjansen til å få en annen samfunnsposisjon
enn foreldrene, er mindre.
Et sentralt poeng i boka er at det er de relative inntektsforskjellene som er problemet,
ikke bare nivået på den absolutte fattigdommen. Relative forskjeller i inntekter påvirker
altså samfunnet som helhet og ikke bare
de fattiges situasjon. Økt ulikhet skaper er
dårligere samfunn for oss alle.
Det er en nær sammenheng mellom inntektsulikhet og tillit. En bred litteraturgjennomgang slår fast at inntektsulikhet bidrar til
å svekke tilliten i samfunnet.68 Økonomiske
kriser med arbeidsløshet og omfattende
velferdskutt bidrar også til redusert sosial
trygghet og lavere tillit mellom folk. Derfor
er det ikke tilfeldig at man i de skandinaviske landene finner den høyeste graden av
tillit mellom mennesker. Tilliten i Norden
har økt de siste 30 årene, mens den har vært
stabil i Europa og gått ned i USA.69
Også rent økonomisk er små forskjeller til
fordel for de fleste. I Norge har vi en sammenpresset lønnsstruktur sammenlignet
med de fleste andre land. Dette betyr at
lønningene under gjennomsnittet går opp
mens lønningene over snittet går ned. Dette
er blant annet beskrevet av økonomene Kalle
Moene og Erling Barth, som konkluderer
med at lavere inntektsforskjeller betyr at inntekten til flertallet går opp: «Siden flertallet
av inntektstakerne i alle land tjener mindre
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enn gjennomsnittet, innebærer lønnssammenpressingen høyere inntekt til flertallet.»70

3.3 Små forskjeller og en
sterk velferdsstat forsterker
hverandre
«Den som er opptatt av velferdsstatens
bærekraft, bør også være opptatt av å
bekjempe forskjeller.»

Små forskjeller fører til at oppslutningen om
omfordelende velferdsordninger øker. Dette
samspillet er beskrevet av Kalle Moene og
Erling Barth som «likhetsmultiplikatoren».
De beskriver samspillet slik: «På den ene
siden har vi vist at små lønnsforskjeller
gir store velferdsstater fordi en sammenpresset lønnsstruktur gir økt oppslutning om
velferdsstaten. På den andre siden har vi en
mekanisme som virker i arbeidsmarkedet:
Store velferdsstater gir små lønnsforskjeller
fordi velferdsstaten gir økt styrke til svake
grupper i lønnskampen. Lønnsforskjellene
går ned når velferdsstaten blir mer sjenerøs,
i hovedsak fordi de laveste lønningene går
opp.»71 På denne måten understøtter og forsterker små forskjeller og velferdsordninger
hverandre. Mer generøse velferdsordninger
bidrar til lavere forskjeller og sterkere oppslutning om velferdsstaten. På samme måte
er det motsatte tilfelle: Når lønnsforskjellene
øker, kan dette bidra til å svekke tilslutningen til velferdsstaten, noe som igjen fører
til økte forskjeller. Den som er opptatt av
velferdsstatens bærekraft, bør derfor også
være opptatt av å bekjempe forskjeller – og
motsatt.
De to økonomene har brukt observasjoner
fra en rekke land over flere år til å beregne
hvordan dette samspillet fungerer i praksis.
De kom fram til at denne likhetsmultiplikatoren er så mye som 50 prosent. Det vil si at
når lønnsforskjellene først øker, så øker de
med ytterligere 50 prosent i etterkant som
følge av vekselvirkningene med velferdsstaten. Når de sammenligner ulike land, finner
de at typisk liberalistiske land har rundt 20
prosent større lønnsforskjeller enn gjennomsnittet av landene og omtrent 20 prosent
lavere score på det de kaller «sjenerøsitet-

sindeksen» – altså hvor gode velferdsordningene er. I typisk sosialdemokratiske land
er det omtrent 20 prosent lavere lønnsforskjeller og 25 prosent høyere score på sjenerøsitetsindeksen. Lavere forskjeller øker
altså oppslutningen om venstresidepolitikk,
noe som alle partier må ta hensyn til. Dette
forsterker kreftene for økt likhet. Det motsatte er tilfelle når forskjellene øker. Da øker
oppslutningen for høyrepolitikk, noe som
igjen øker forskjellene.
Også IMFs forskningsavdeling har pekt på
noe av det samme. Økende ulikhet fører til at
mer makt samles hos en økonomisk elite, noe
som kan resultere i økt politisk press for nedbygging av velferdsgoder, noe som går aller
verst ut over de med lavest inntekt.72

3.4 Bedre samfunnsøkonomi

Større ulikhet betyr svakere økonomisk
vekst. Dette er hovedbudskapet i en nylig
utgitt OECD-rapport. Funnene i denne rapporten viser at dersom ulikheten ikke hadde økt fra 1985 til 2005, ville den samlede
økonomiske veksten i OECD-landene vært
4,7 prosentpoeng større. Her er OECD også
tydelige på at dette ikke handler om tiltak
rettet kun mot de aller fattigste. Tvert imot
er det viktig med brede tiltak som løfter
inntektene til de nederste 40 prosentene av
befolkningen.73
Det internasjonale pengefondet (IMF) har i
flere diskusjonsnotater slått fast at økte forskjeller fører til svakere økonomisk vekst. De
konkluderer blant annet med at en økning
i inntektsandelen til de 20 prosent rikeste,
er forbundet med lavere vekst.74 En økning
i inntektsandelen til de 20 prosent fattigste
er derimot forbundet med økt økonomisk
vekst.75
Det har vært en rådende oppfatning at høye
skatter og en omfattende velferdsstat har
vært til hinder for økonomisk vekst. Argumentet er gjerne todelt. På den ene siden gjør
en sterk velferdsstat at folk får lavere insentiver til å skaffe seg jobb og egen inntekt.
På den andre siden gjør høye skatter at de
rikeste ikke vil jobbe og investere så mye som
de ellers ville gjort. Ingen av disse argumentene er riktige. Tvert imot har land med om21

fattende velferdsordninger gjennomgående
klart seg bedre gjennom krisen enn andre
land. Trygge velferdsordninger, sykelønn og
ledighetstrygd gjør økonomisk omstilling
lettere.
Som en kuriositet kan det også nevnes at
et høyt skattenivå og generøse velferdsordninger ikke er til hinder for at folk kan bli
rike. Land som Norge og Sverige har langt
flere dollarmilliardærer enn USA per innbygger.76 Antall milliardærer i et land er ikke et
godt mål på suksess, men dette slår hull på
myten om at det er vanskelig å bli rik i land
med høyt skattenivå og en sterk velferdsstat.
Økt ulikhet er en av årsakene bak finanskrisen verden over. Den nobelprisvinnende
økonomen Paul Krugman argumenter for
at mens den rikeste prosenten i USA sparer
store deler av inntekten sin, øker gjeldsdrevet forbruk for dem lenger ned på inntektsskalaen. Dette øker faren for finanskriser.77
Flere økonomer har pekt på at store deler
av forbruket i USA har vært drevet av gjeld
framfor inntektsvekst, noe som ikke fungerer
over tid.
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DEL 4: TILTAK MOT ULIKHET
I dette kapittelet går vi gjennom noen tiltak
for å redusere forskjellene på kort og lang
sikt. Dette er ikke ment som en komplett
liste over vår politikk for reduserte forskjeller, men et forsøk på å løfte noen av de
viktigste temaene. Hvert kapittel er delt inn
i en analysedel og en tiltaksdel. Analysedelene må ses i sammenheng med kapittel 2.
Forslagene til tiltak er med hensikt holdt på
et overordnet nivå. Formålet er å løfte noen
debatter inn mot arbeidsprogramarbeidet i
SV, som gjøres fram mot landsmøtet i 2017.

4.1 Trygge jobber

Å ha jobb er den beste oppskriften for økonomisk trygghet. Det er alvorlig når arbeidsledigheten øker og arbeidslivet blir mer utrygt.
Norge har høyere arbeidsløshet enn på svært
lang tid, antallet midlertidig ansatte øker,
i kvinnedominerte yrker er deltidsbruken
omfattende, og kvinner tjener fortsatt mye
dårligere enn menn.
218 000 mennesker hadde midlertidig jobb
i andre kvartal 2016. Dette er en økning på
19 000 midlertidig ansatte på ett år. Dermed
er 8,8 prosent av arbeidstakerne i Norge
midlertidig ansatte, mot 8,0 prosent året før.
Samtidig har antall langtidsledige økt med
12 000 mennesker, noe som betyr at 134 000
mennesker er arbeidsløse.78 Videre er det
69 000 mennesker som er undersysselsatte,
det vil si deltidsansatte som har forsøkt å få
lengre avtalt arbeidstid.
I både USA og Europa blir det stadig vanskeligere å få en fast jobb med anstendig lønn.
Utviklingen på arbeidsmarkedet er dramatisk. En gjennomgående utvikling de siste
tiårene har vært økningen i usikre og midlertidige jobber, og grupper med utrygg/dårlig
tilknytning til arbeidslivet. I følge OECD
utgjør deltidsarbeid, midlertidig ansatte og
selvstendig næringsdrivende79 nå en tredjedel av den totale sysselsettingen. Av alle
jobber som er skapt siden midten av 90-tallet, har halvparten av økningen kommet i
denne kategorien.80 Dette er en gruppe arbeidere som har lavere og mer usikker inntekt.

Økningen i antall midlertidig ansatte er
bekymringsfull, og er, ifølge blant annet LO,
et resultat av at regjeringen svekket arbeidsmiljøloven da de åpnet for å gjøre det
enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig.81 Regjeringen har argumentert for
svekkelsen av arbeidsmiljøloven med at det
gjør det lettere for unge å få en fot innenfor
arbeidsmarkedet. Dette er ikke dokumentert
med forskning. Tvert imot er regelen at midlertidig stilling ikke fører til fast ansettelse.
Sammenligning mellom land viser heller
ingen sammenheng mellom økt tilgang til
midlertidige ansettelser og økt sysselsetting.
Derimot innebærer økt adgang til midlertidighet at flere blir sittende med usikre jobber under dårlige vilkår. Flere midlertidige
jobber betyr altså færre faste jobber.82
For den enkelte innebærer midlertidig stilling utrygg inntekt og ofte dårligere arbeidsvilkår. Arbeidstilsynet har uttrykt bekymring
for at midlertidig ansatte har større risiko for
arbeidsulykker og helseskader. Er man midlertidig ansatt er sannsynligheten for å være
fagorganisert, og dermed tryggere i jobben,
lavere.83 Å få seg boliglån med midlertidig
jobb er vanskelig, egen økonomisk situasjon
blir mer utrygg. For mange unge blir dermed
problemene doble: De får ikke jobb, eller må
jobbe i midlertidig stilling, samtidig som
boligmarkedet løper fra dem. De som jobber deltid, midlertidig eller som selvstendig
næringsdrivende, har større sannsynlighet
for å være fattige.84 Utviklingen med økt
midlertidighet er dermed en driver for enda
større økonomisk ulikhet.
Ungdom er spesielt utsatt i arbeidslivet. 47
000 unge under 25 år er arbeidsløse, noe som
gir en ungdomsledighet på 12,5 prosent.85
Samtidig vet vi at ventetiden for unge som
trenger støtte fra NAV for å komme i jobb
er svært lang. De ti prosentene som venter
lengst på tiltak, har nesten tre års ventetid.86
Det er veldig lenge siden så mange har stått
uten jobb i Norge. Det er en krise for den
enkelte, med utrygghet og dårligere råd for
familiene, og det er kritisk for samfunnet
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som taper verdiskapning og arbeidsinnsatsen
fra så mange mennesker. Et annet alvorlig
trekk er at en stadig større andel av de arbeidsløse er langtidsledige, de har vært uten
jobb mer enn et halvt år. I løpet av det siste
året har den delen av de arbeidsløse som er
langtidsledige økt fra 29 prosent av de arbeidsløse til 38 prosent.87 De som står utenfor
arbeidslivet har høyere risiko for psykiske
problemer enn resten av befolkningen.88
Kvinner tjener dårligere enn menn. En
kvinne som jobber heltid tjener 86 kroner når
en heltidsarbeidende mann tjener 100. På
grunn av at mange kvinner jobber deltid, er
kvinners årlige bruttoinntekt i Norge bare 67
prosent av menns inntekt.
Det er også store arbeidstakergrupper som
har dårlig betalt. En barnehageassistent i en
kommunal barnehage må ha åtte års ansiennitet før lønnen kommer over 300 000 kroner.
Til sammenligning må en enslig mor med to
barn ha inntekt på over 331 900 kroner etter
skatt for ikke å være fattig.

Tiltak
Det vil være avgjørende i kampen mot forskjellene at vi greier å legge til rette for et
arbeidsliv hvor fast jobb er hovedregelen,
og midlertidig jobb er unntaket. Arbeidsmiljøloven må styrkes og adgangen til midlertidige ansettelser må strammes inn. I stedet
for skattekutt kunne pengene alternativt
ha blitt brukt til å investere i infrastruktur
og nye arbeidsplasser. En kunne finansiert
målrettede programmer rettet mot unge
under 25 år, med en rett til arbeid eller
utdanning. Fordi de som jobber i midlertidige og usikre jobber i langt mindre grad er
fagorganisert enn resten av arbeidstakerne,
har de dårligere utsikter til bedre lønns- og
arbeidsvilkår, det blir større lønnsforskjeller
i Norge. Kampen for likelønn mellom kvinner
og menn er sentral for å redusere ulikhetene i Norge. Arbeidstilsynet og Økokrim må
styrkes med midler slik at flere lovbrudd kan
avdekkes og tiltales.

4.2 Bolig

Boligprisene for brukte boliger i Norge har
nesten doblet seg de siste 10 årene. Lav
rente, inntektsvekst og lav arbeidsledighet er
faktorer som har bidratt til høye priser. Dette
har ført til at mange enten ikke kommer seg
inn på boligmarkedet, eller at de begynner
sin «boligkarriere» med svært høy gjeld.
Prisveksten på bolig har vært svært høy,
spesielt i Oslo. Fra 2. kvartal 2015 til 2.
kvartal 2016 økte prisene i Oslo med 12,7
prosent.93 Tilsvarende for hele landet var en

Regjeringspartiene påstår at skattekutt til de
rikeste er noe skal øke investeringene i næringslivet og skape flere arbeidsplasser. Fasit
så langt er at arbeidsledigheten har nådd nye
høyder. Oljekrisen er selvsagt en viktig del av
bildet, men heller ikke i andre sektorer er det
noen økning i investeringer etter at Høyreog Frp-regjeringen tiltrådte.89 Hvis en ser på
måten den rødgrønne regjeringen håndterte
finanskrisen i 2008–2009 blir forskjellene
tydelig. Også da var høyresidens løsningsforslag massive
skattekutt.90 Det SV-styrte
finansdepartementet valgte
heller å satse på målrettede
krisepakker med blant annet
styrket kommuneøkonomi, og
investeringer i vei, jernbane
og gang- og sykkelveier.91 En
samlet høyreside var kritisk
til pakken, og etterlyste
skattekutt.92 I etterkant er
det lett å se hvem som hadde rett. Likevel er Høyre- og
FrPs viktigste tiltak i møte
Figur: Boligprisindeksen, etter boligtype. Året 2005 er satt som utmed økende arbeidsledighet
gangspunkt med verdi 100 (Kilde: Statistisk Sentralbyrå)
fortsatt skattekutt.
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økning på 5,5 prosent. Stavanger hadde et
fall på 7,8 prosent og Bergen et fall i samme
periode på 0,3 prosent. Trenden over mange
år er likevel at prisene har gått massivt opp i
hele Norge.
Over 80 prosent i Norge bor i en bolig som
er eid av én i husholdningen, og tallet har
holdt seg rimelig stabilt de siste tiårene.94
Den store forskjellen ligger i at gjelda øker,
særlig for unge og barnefamilier, slik vi har
beskrevet det i kapittel 2. Samtidig er det
en økende andel som investerer i sekundærboliger, altså boliger de ikke bor i selv. I
2012 eide 11 prosent av husholdningene en
sekundærbolig, og verdien av boligformue
knyttet til sekundærboligene økte med 32
prosent fra 2010 til 2012, målt i faste kroner.95 For fire år siden var én av syv boliger i
Oslo sekundærboliger, mens i dag er så mye
som én av fem boliger i Oslo sekundærboliger.96
Leiemarkedet utgjør en liten, men likevel
betydelig del av det totale boligmarkedet.
18 prosent av den voksne befolkningen bor
i leid bolig. Unge er overrepresentert, og en
stor andel studenter er leietakere, men det er
likevel folk i alle alderssegmenter som leier.
De fleste er ordinære leietakere som leier av
private. De som leier, har nesten like store
utgifter til husleie som det de som eier har
til avdrag og renteutgifter på sin bolig. Leietakere betaler en større andel av inntekten
sin til husleie enn det eierne gjør, og de bor
dårligere.97 Mens boligeiere får fradrag på
skatten for renteutgifter, får ikke leietakere
et tilsvarende fradrag. Det er derfor et stort
skille mellom de som eier og de som leier.
Det er ulike drivkrefter for boligprisveksten, men en historisk lav rente og store
forventninger til videre prisvekst har bidratt
sterkt til prisveksten de siste årene. Det er
en fare for prisveksten er selvforsterkende,
slik at flere tar en større sjanse ved å ta opp
mer gjeld. De fleste forventer fremdeles det
samme rentenivået som i dag98, og nesten en
femtedel mener renten vil falle. Kun to av ti
forventer lavere boligpriser. Altså tror både
vi og ekspertene at boligprisene fortsatt kommer til å øke.99

Norge har et svært gunstig skattesystem for
bolig. Bakgrunnen for dette er at det boligpolitiske målet helt siden etterkrigstiden har
vært at alle skal eie sin egen bolig. Dermed
er også skatteleggingen av eiendom lav.100 De
som eier egen bolig, får dessuten fradrag på
skatten for renteutgifter. Tidligere var fordelen ved å bo i egen bolig skattlagt gjennom
en egen post i selvangivelsen. Dette balanserte noen av fordelene ved å få rentefradrag.
Samlet sett er det totale tapet for samfunnet av lavere boligbeskatning beregnet til
28,9 milliarder i 2015.101 Det fører også til at
verdier som kunne blitt brukt til noe annet,
for eksempel investering i næringslivet,
heller investeres i eiendom. Det er nærmest
konsensus blant økonomer som følger boligmarkedet i Norge, at beskatningen av bolig
er for lav. Også OECD har de siste årene
flere ganger anbefalt at Norge øker skatten
på eiendom.102
Et annet problem er at byggingen av boliger
ikke har holdt tritt med befolkningsveksten i
Norge, noe som kan være en av drivkreftene
til høy prisvekst. Dette gjelder spesielt i Oslo
og områdene rundt. Årsakene til manglende
boligbygging har vært lite produktivitet og
konkurranse i boligbyggersektoren, manglende interesse i bolig- og tomteutvikling
hos kommunene og staten, og omfattende
saksbehandling for boligutbygging.103 En
vanlig innvending mot at det ikke har blitt
bygget flere boliger, har vært økte kostnader for å svare til tekniske krav og lignende.
Men byggekostnadene økte med 2,9 prosent
fra juli 2015 til juli 2016,104 noe som tilsvarer
omtrent normal prisvekst.
På tross av økte boligpriser oppgir 17 prosent
av studentene i Norge at de bor i egen bolig,
og ikke i leid bolig, mot 12 prosent i fjor.
Samtidig har andelen av de ungdommene
som er i jobb og eier egen bolig sunket i
samme periode.105 Flere antar at mange av
de unge som kjøper bolig i dag, gjør det med
støtte fra foreldrene, og at dette er med på å
drive opp prisene.106 Dette kan også stemme
overens med at flere i den øvre aldersgruppen tar opp mer gjeld og eier flere boliger.
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Det har vært et tilnærmet samstemt råd fra
økonomer om at Stortinget bør øke boligbeskatningen. Argumentet er at dette vil
virke avdempende på boligprisveksten og
bidra til en bedre balanse i økonomien. Ved
å kombinere dette med å senke skatten på
arbeid, vil skattesystemet bli langt mer
omfordelende. Det finnes ulike modeller for
hvordan dette kan gjøres. I SVs alternative
statsbudsjett for 2016 foreslo vi å innføre en
nasjonal eiendomsskatt. Denne var supplert
med unntaksmekanismer for grupper uten
arbeidsinntekt, som for eksempel minstepensjonister. Det er også mulig å se for seg
andre modeller, som reduksjon eller fjerning
av rentefradraget, eller å gjeninnføre skatt
på fordelen av å bo i egen bolig. Denne siste
modellen var gjeldende fram til 2005. Videre
må det offentlige ta et større ansvar for boligbyggingen. Siden begynnelsen av 90-tallet
har det offentlige mer eller mindre overlatt
all bolig- og tomteutvikling til private entreprenører. Kommuner og staten bør i større
grad bidra med å utvikle tomter og prosjekter selv.

4.3 Rettferdig skattesystem

Skatt reduserer forskjellene på to måter. For
det første har skatt en stor utjevnende effekt
ved å finansiere et universelt velferdssystem.
Skole, barnehage, helsevesen og eldreomsorg
er noen sentrale velferdsgoder vi får tilgang
til på grunn av den skatten vi betaler. Videre
har vi viktige skattefinansierte kontantoverføringer, som barnetrygd og ledighetstrygd.
Dette gjør at mennesker som ellers ikke ville
hatt råd til grunnleggende velferd, likevel
får det. Om vi regner offentlige velferdstjenester inn som en del av husholdningenes
inntekter107, ser vi tydelig hvordan de bidrar
til å redusere inntektsforskjellene. For å
illustrere effekten: Når en inkluderer verdien
av offentlige tjenester, og legger disse verdiene til i inntektsbegrepet til husholdningene,
halveres antall fattige.108
Skattesystemet fungerer også omfordelene
gjennom å være progressivt utformet. Det
betyr enkelt sagt at man betaler en større andel av sin inntekt jo høyere inntekt man har.
På den måten bidrar skattesystemet aktivt
til å redusere forskjellene i tilgjengelig in-

ntekt for den enkelte. Selv om de som tjener
mest, betaler en noe større andel i skatt, er
det folk flest som står for det aller meste av
skatteinntektene.
Skattesystemet er likevel mindre progressivt
enn det mange kanskje tror. I tiårene etter
andre verdenskrig var forskjellene langt
lavere enn i dag. En av de viktigste grunnene til dette var at skattesystemet var langt
mer progressivt da enn det er i dag. Skatten
på de høyeste inntektene var altså langt
høyere enn de er i dag. I Norge hadde vi for
eksempel marginalskattesatser på opp mot
80 prosent for de høyeste inntektene. I USA
var de på omtrent 90 prosent på sitt høyeste.109 Når vi skriver ”marginalskattesats” så
betyr dette hvor høy skatt man betaler for
hver krone over et visst beløp. Dette er langt
fra det samme som gjennomsnittsskatt, altså
Portugal

61,3

Tyskland

47,5

Slovenia

61,1

Norge

47,2

Belgia

58,4

Storbritannia 47,0

Finland

57,5

Spania

46,0

Sverige

57,0

Luxembourg

45,5

Japan

56,2

Island

44,4

Danmark

55,8

Korea

43,2

Frankrike

55,0

Sveits

41,7

Nederland

52,1

Chile

40,0

Irland

51,0

Polen

38,8

Østerrike

50,0

Tyrkia

35,8

Hellas

50,0

Slovakia

35,1

Israel

50,0

Mexico

35,0

Canada

49,5

Ungarn

34,5

Australia

49,0

New Zealand

33,0

Italia

48,8

Tsjekkia

31,1

USA

48,6

Estland

21,3

Tabell: Høyeste marginale skattesats i prosent,
inkludert trygdeavgift, i ulike land, 2015.
(Kilde: OECD Tax Database112)
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hvor mange prosent man betaler av hele inntekten. For eksempel er marginalskatten i
Norge på inntekter over 909 500 kroner 46,9
prosent i 2016. Det betyr ikke at de som tjener over 909 500 kroner betaler 46,9 prosent
skatt, men at de betaler 46,9 prosent skatt
for hver krone de tjener over 909 500 kroner.
Gjennomsnittsskatten for en person som
tjener over dette er lavere. En person som
tjener 1 million kroner betaler i overkant av
35 prosent av hele inntekten i skatt i 2016.110
I dag er de øverste satsene kraftig redusert
i alle OECD-landene. Dette har ført til at de
med høyest inntekt betaler en mindre andel
i skatt enn før, noe som har bidratt til å øke
ulikhetene.111 Likevel har mange land fortsatt høyere sats på de øverste inntektene enn
Norge, inkludert land som USA, Australia og
Frankrike.

For de fleste av oss er skatt noe vi tar som en
gitt størrelse. Skatten vi skal betale, er den
som dukker opp på selvangivelsen vår. Dette
gjelder i mindre grad for de aller rikeste
i samfunnet, som i større grad enn andre
driver såkalt skatteplanlegging for å betale
minst mulig skatt. Det betyr ikke bare at de
aller rikeste i Norge betaler en langt mindre
prosentandel av inntekten sin i skatt enn de
egentlig skal, men det betyr også at du og jeg
må betale mer skatt for å dekke opp for de
manglende skatteinntektene.
Som omtalt i kapittel 2, har omfattende
skatteplanlegging etter skattereformen i
2005 ført til at de aller rikeste i samfunnet
har bygd seg opp store formuer på grunn av
urealisert utbytte som holdes igjen i selskapene. Dette gjør at kutt i formuesskatten er en
enda dårligere idé i dag enn for ti år siden.

Skatt på formue er en av de viktigste omfordelende skattene vi har. For det første er
formue langt mer skeivt fordelt enn inntekt,
slik vi har skrevet om i kapittel 2. For det
andre er formuesskatten i mange tilfeller den
eneste skatten de med høyest inntekt betaler. Grunnen til dette er at mange med høy
formue har lav eller ingen ligningsinntekt.
Om formuesskatten hadde blitt fjernet, ville
dermed mange av de aller rikeste blitt nullskatteytere, eller betalt tilnærmet ingen
skatt. For 2015 er det beregnet, på usikkert
grunnlag, at omtrent 60 000 flere personer
ville betalt mindre enn 5 prosent av bruttoinntekten i skatt.113

Google betalte 1,9 millioner kroner i skatt til
Norge i 2014. Selskapet hadde da en omsetning i Norge på 1,9 milliarder kroner, og
skattet dermed bare én promille av sin omsetning.115 Før i tiden var ikke dette et stort
problem, fordi selskaper i større grad oppga
sitt faktiske overskudd. Men opp gjennom
årene har mange selskaper perfeksjonert
kunsten med å flytte overskuddet sitt til de
landene der skatten er lavest. Dermed kan
selskaper som Google tjene store penger i
Norge, skattefritt. Det betyr samtidig også
at vanlige lønnsmottakere må betale mer av
regningen for velferden og infrastrukturen i
Norge.

Tidligere måtte en betale arveavgift ved arv
over en viss størrelse. Dette er en type skatt
som de aller fleste land i Europa har. En viktig årsak til forskjeller er at formue går i arv.
Dette er godt illustrert ved at 77 av de 100
rikeste i Norge har arvet sin formue, slik vi
har beskrevet i kapittel 2.

Multinasjonale selskaper konkurrerer med
norske bedrifter om viktige tjenester i Norge.
Gjennom skattetilpasning og flytting av
regnskapsmessig overskudd mellom land
slipper de multinasjonale selskapene ofte
unna med å betale langt mindre skatt enn
norske bedrifter. Dette fører til urettferdig
konkurranse for norske bedrifter. I tillegg
fører det til at skattegrunnlaget i Norge
gradvis svekkes. I 2011 ble det beregnet at
Norge gikk glipp av 7,5 milliarder kroner i
skatteinntekter på grunn av multinasjonale
selskapers skattetilpasninger.116

Arv er blitt en stadig viktigere årsak til at
ulikhetene blir større. Dette blir tydelig om
vi ser på den aller rikeste prosenten i Norge.
For litt over tjue år siden, i 1993, hadde 26
prosent av de aller rikeste foreldre som også
hadde vært blant de aller rikeste. I 2010 hadde andelen økt til 42 prosent.114
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Skattesystemet kan gjøres langt mer omfordelende enn i dag. De med de høyeste inntektene må betale noe mer skatt, mens de med
middels og lavere inntekter betaler mindre.
Formuesskatten må styrkes og gjøres mer
progressiv. I SVs alternative statsbudsjett
for 2015 foreslo vi for eksempel å innføre en
litt høyere formuesskatt på formuer over 20
millioner kroner. Formuesskatten må også
forbedres slik at blant annet ikke-børsnoterte
selskaper blir riktigere verdsatt. Arveavgiften må gjeninnføres, med en bedre og mer
omfordelende modell enn den gamle. Som
omtalt i kapittel 4.2 bør det innføres skatt
på bolig, som igjen skal gå til å senke skatten på arbeid. Dette grepet alene vil ha stor
omfordelende effekt. Økonomen Knut Røed
ved Frisch-senteret uttalte til Klassekampen i 2015 at «[d]et mest opplagte hvis man
vil redusere forskjellene er å dreie skatten
mer i retning formue, eiendom og arv. Det
vil si motsatt av hva den sittende regjeringen gjør.»117 Skattepenger skal gå til velferd,
ikke gjemmes bort i skatteparadiser. SV
jobber derfor for økt åpenhet om finansielle
transaksjoner, slik at det er mulig å gå internasjonale selskaper etter i sømmene. Disse
tiltakene vil samlet føre til et skattesystem
som fungerer for alle, og sikrer velferden i
årene som kommer.

4.4 Heldagsskolen

Tilgang til gratis skole er viktig for å skape
sosial mobilitet og redusere forskjeller på
sikt. Skolen kan bidra til å forsterke eller
redusere sosiale forskjeller. Den offentlige
fellesskolen er en møteplass der alle barn og
unge skal få et likeverdig opplæringstilbud
for å tilegne seg kunnskap og utvikle sine
ferdigheter, holdninger og verdier. Skolen
skal gi alle utfordringer og mestringsopplevelser, og legge grunnlaget for et godt liv,
videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. Et godt og inkluderende læringsmiljø er en viktig forutsetning for
trivsel, økt motivasjon og læring.
I kapittel 3 introduserte vi begrepet
mulighetslikhet. Skolen kan bidra til å øke
sosial mobilitet, altså til å øke likheten i
muligheter senere i livet. Men så lenge de
økonomiske forskjellene, altså resultat-

likheten, øker, vil det være umulig for skolen
å kompensere for dette. Det er derfor viktig
at en god skole ikke sees på som et verktøy
for å oppnå fordelingspolitiske mål, men som
et mål i seg selv.
Med dette i bakhodet er det likevel viktige
grep som må gjøres i skolen for at den skal
bidra til å gi den oppvoksende generasjonen
likere muligheter.
Selv om internasjonale sammenlikninger
gjerne konkluderer med at de sosiale ulikhetene i norske elevers skoleresultater er
mindre enn i mange andre land, viser karakterforskjellene i norsk skole at elevenes
familiebakgrunn har stor betydning for
elevenes skoleresultater.118 Stadig flere barn
og unge faller utenfor i fellesskolen.119 Antall
elever som går ut av ungdomsskolen uten
grunnskolepoeng, er nesten doblet fra 2009
til 2015. Mens 52 prosent av elevene som
oppnår grunnskolepoeng i 2015, har foreldre
med høyere utdanning120, har 52 prosent av
elevene som mangler grunnskolepoeng, foreldre med videregående og/eller grunnskole
som høyest fullførte utdanningsnivå.121 Det
er med andre ord en klar sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og barnas
karakterer.
Nær 8 prosent av elevene i grunnskolen får
spesialundervisning, to tredjedeler av disse
er gutter. Hele 65 prosent av spesialundervisningen foregår utenfor det ordinære opplæringstilbudet.122 Frafallet i videregående
opplæring er fremdeles høyt, særlig på de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene.123
86 prosent av elevene som begynte i et studieforberedende utdanningsprogram i 2010,
fullførte innen fem år, mens andelen elever
som fullførte yrkesfaglige utdanningsprogrammer, var 59 prosent. «Svake prestasjoner i grunnskolen er den klart viktigste
enkeltforklaringen på manglende gjennomføring av videregående opplæring. Samtidig
har familiebakgrunn en indirekte effekt på
gjennomføring av videregående opplæring
ved at elever som har foreldre med høyere utdanning i gjennomsnitt får bedre karakterer
i grunnskolen enn elever med foreldre uten
høyere utdanning».124 «Frafall i videregående
opplæring reduserer mulighetene i arbeids28

markedet, øker risikoen for uføretrygd og gir
dårligere levekår og helse. Studier har vist
sammenheng mellom frafall i skolen og psykiske helseproblemer, slik som rusmisbruk,
angst og depresjon, samt ulike atferdsforstyrrelser».125
Regelmessig og variert fysisk aktivitet er
avgjørende for barn og unges normale vekst
og utvikling. Fysisk aktivitet kan gi et bedre selvbilde, bedre sosial tilpasning, økt tro
på egen mestring og økt trivsel. I tillegg er
fysisk aktivitet viktig for læring. Internasjonal forskning viser at fysisk aktivitet har en
positiv innvirkning på barns kognitive utvikling og læring.126 Forskning viser at foreldrenes såkalte sosioøkonomiske status har
betydning for barnas fysiske aktivitetsnivå,
kostholdsvaner og forekomst av overvekt. I
følge Helsedirektoratet er det fremdeles en
utfordring å utjevne sosiale forskjeller i kostholdet. «Andelen barn med overvekt ser ut til
å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn på
1970-tallet, og andelen unge med overvekt og
fedme ser ut til å ha økt noe de siste årene.
Kostholdet til barn og unge inneholder for
mye mettet fett og sukker, og for lite grønnsaker og fisk».127
Internasjonale tester128, nasjonale prøver
og obligatoriske kartleggingsprøver har til
sammen bidratt til en omfattende målstyring av norsk skole. Prøver og kartlegginger
enkeltvis, og som pedagogisk verktøy, kan
være egnet til å fremme viktig kunnskap om
skolen og elevene. Men økte prestasjonskrav,
rangeringer og kontroll har bidratt til mistillit til lærerne, et innsnevret kunnskapssyn
og en teoritung skole. Dette fører til at
mange elever ikke opplever motivasjon og
mestring.129 Lærere opplever at deres profesjonelle handlingsrom er innskrenket. De blir
utførere av politiske føringer, selv om disse
går på bekostning av faglige vurderinger.130

alle fag, og elevene må «lære å lære», altså ha
et bevisst og kritisk forhold til egen læring.
Livsmestring må få en større rolle i
skolehverdagen.131
Tiltak
Det er mye bra å bygge videre på når norsk
skole skal utvikles. SVs utgangspunkt er at
vi trenger en skole hvor hver elev blir sett og
får rom til å lære på den måten som fungerer
best for den enkelte. Kun ved å legge til rette
for den utforskertrangen alle barn er utstyrt
med, kan vi virkelig løfte hver enkelt elev.
En skole som handler for mye om pugging og
testing, står i veien for dette målet. Næring
og læring henger sammen. Hjernen krever
store mengder energi for å fungere. Dette
vet arbeidsgivere som har lagt til rette med
kantiner og fruktskål på pauserommet. For å
skape en framtidsrettet skole foreslår SV en
heldagsskole. Heldagsskolen handler ikke om
lengre skoledager, men om å utnytte skoledagen bedre til beste for elevene. Det innebærer
mer kunnskap og dybdelæring, større vekt
på kreativ læring, mer tid til praktiske og
estetiske fag, mer fysisk aktivitet og sunn
og gratis skolemat. SV forslår en nasjonal
norm for lærertetthet med maks 15 elever
per lærer på 1.-4.trinn og maks 20 elever per
lærer på 5.-10. trinn på skolenivå. Lærerne
må få økt handlingsrom til å bruke sin kompetanse, og elevene må få økt medvirkning.
I stedet for hjemmelekser skal elevene få
mulighet til å gjøre øvingsarbeidet på skolen
med veiledning fra lærere.

Den rødgrønne regjeringen satte ned et
utvalg, Ludvigsen-utvalget, som skulle se
på hvordan skolen kunne bli bedre og mer
relevant. De konkluderte blant annet med at
det må ryddes i læreplanene og legges bedre til rette for dybdelæring hvis skolen skal
forberede elevene best mulig på framtiden. I
tillegg må kreativitet spille en større rolle i
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4.5 Barnefattigdom

92 000 barn i Norge lever i familier som er
fattige over tid.132
For å komme frem til dette tallet, måler man
hvor mange barn som lever i familier som
har lavere inntekt enn 60 prosent av medianinntekten133, etter skatt og veid opp mot hvor
mange mennesker som er i familien134. Hele
425 000 mennesker i Norge er fattige, etter
denne definisjonen. Oslo er det fylket der
flest fattige bor, med nesten 80 000 mennesker totalt og 17 600 barn.
Fattigdom kan også måles ved å sjekke hvem
som mangler penger til å betale helt grunnleggende ting: Har familien råd til nye klær,
til frukt og grønt hver dag eller til å
være med på fritidsaktiviteter.
Blant enslige forsørgere,
som er særlig utsatt, sier
3 prosent at de ikke
har råd til kjøtt eller
fisk daglig, mens 20
prosent ikke har råd
til regelmessig å delta i organiserte fritidsaktiviteter.135
Noen er mer utsatt.
Blant barnefamilier er
det de som har mange
barn eller der en enslig
voksen forsørger barn, som
er mest utsatt. For par som
har fem barn, er nesten halvparten
fattige. Har familien fire barn, er én av fire
familier fattige. Også blant enslige pensjonister og uføre uten barn er det mange fattige.136
Mens barn med innvandrerbakgrunn bare
utgjør 13 prosent av befolkningen, kommer
halvparten av de fattige barna i Norge fra
denne gruppen. Mange bor i de store byene,
aller flest i Oslo. En unge som vokser opp i
bydelen Gamle Oslo har sju ganger større
sannsynlighet for å være i en fattig familie
enn en unge som vokser opp i bydelen Ullern
i Oslo.
Mange fattige barn er fra familier som har
store deler av inntekten sin fra det offentlige. Når det skjæres ned på offentlig hjelp

til barnefamilier, vil disse familiene derfor
særlig rammes. Barnetrygden har ikke vært
justert siden 1996. Dersom alle familier fikk
like mye i barnetrygd som i 1996, ville vi hatt
rundt 18 000 færre fattige barn.137 Dette kan
du lese mer om i kapittel 2.
Barn som har foreldre som er arbeidsledige
eller uføre, er utsatt. Uføretrygd er en lav
ytelse. Samtidig har det blitt kuttet i barnetilleggene i uføretrygden de siste årene138.
Disse familiene går dermed fra allerede å
være fattige til å bli enda fattigere.
For å lære mer om hvordan situasjonen er i
din kommune, finnes det to svært gode kilder
til informasjon. Den første er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets kunnskapsside
om fattigdom: https://www.bufdir.no/
Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/ den andre er Folkehelseinstituttets såkalte folkehelseprofiler: https://www.fhi.no/
hn/helse/
Begrepet «working poor»,
arbeidende fattige, er noe
vi forbinder med andre
land. Men også i Norge
kan man være i full jobb
og likevel trenge økonomisk sosialhjelp. Selv med
tariffavtale er de laveste
lønningene svært lave. For at
en som har en «stilling uten særskilt krav til utdanning» i kommunen
skal tjene mer enn 300 000 må han ha åtte
års ansiennitet i jobben.139 I et kommersielt
sykehjem med tariffavtale er begynnerlønnen
i en jobb uten særskilt krav til kompetanse
232 486 kroner i året140. I mange yrker i
privat sektor er situasjonen tilsvarende, og
til dels verre. Hele 6 500 av de som mottok
økonomisk sosialhjelp i 2015 oppga «heltidsarbeid» da de ble spurt om hva de drev med
til daglig, ytterligere 9 500 deltid.141
I 2015 var det 63 000 barn som hadde en
forsørger som på et tidspunkt mottok sosialhjelp.142 Lengden på den tiden disse familiene
mottar økonomisk sosialhjelp er økende. Det
er alvorlig, ikke minst fordi sosialhjelp til
foreldrene betyr fattigdom for ungene.
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Om behovsprøving av barnetrygden
Med jevne mellomrom blir barnetrygden
utsatt for angrep fra høyresiden. Et av de
vanligste motargumentene mot barnetrygden er at den også går til familier med høy
inntekt, og at den derfor bør behovsprøves.
Dessverre vil dette føre til økte forskjeller og
fattigdom. Her er noen sentrale argumenter
mot behovsprøving av barnetrygden.
• Målrettede ordninger for de aller fattigste
kan ende opp med å bli fattigdomsfeller.
Ordninger som faller bort etter hvert som
en jobber og tjener mer, fører til at de
som er rett under grensen vil tape økonomisk på å jobbe over denne grensen. Når
barnetrygden er uavhengig av inntekt,
skaper den ingen slike uheldige effekter.
Rent politisk er det lett å se for seg at en
behovsprøvd barnetrygd senere vil komme under angrep nettopp for å redusere
insentivene til å jobbe. Derfra er veien til
avvikling, og økning i fattigdom, kort.
• Barnetrygden kan sees på som et «skattefradrag» du mottar når du har barn, for å
motvirke de økte utgiftene barnefamilier
har. Forskjellen på barnetrygd og skattefradrag er at alle, også de som tjener
for lite til å kunne benytte seg av skattefradrag, får glede av dette. Dette er en
viktig grunn til at barnetrygden reduserer
forskjellene.
• Selv om høytlønte barnefamilier også får
barnetrygd, betaler de også mer skatt
prosentvis enn lavtlønte. Omfordelingen
skjer via skattesystemet. Ved å fjerne barnetrygda for høytlønte rammer man kun
barnefamiliene, mens de uten barn ikke
merker noen endring. Hvis en ønsker å
øke omfordelingen er det langt mer effektivt å øke skatten for de med høy lønn.
• Det norske velferdssystemet er kjennetegnet ved at det er universelt, slik at alle
får tilgang til velferdsgodene uten å måtte
stå «med lua i hånda» og søke om almisser. Skolen og helsetjenester er for eksempel tilgjengelig for alle. De rikeste betaler
like lite som de fattigste. Barnetrygden
fungerer på samme måte. Når en ordning
er universell får den bred oppslutning i

befolkningen. Når en ordning blir målrettet kun til lavtlønte, blir den mindre
viktig i valgkamp og lettere å redusere.
At høytlønte også får barnetrygd, er altså
med på å øke oppslutningen om barnetrygden. Alle får noe igjen for å betale
skatt.
• En universell barnetrygd er ubyråkratisk.
Den går til alle, uten at noen må ta jobben
med å sile hvem som skal ha og ikke. Med
behovsprøving må det ansettes en stor
mengde saksbehandlere for å administrere dette.
• Barnetrygd kan sees på som en overføring
mellom livsfaser. Du får et ekstra «skattefradrag» i perioden av livet hvor du har
høye utgifter til barn, mens du senere
ikke trenger dette.
• De som tar til orde for behovsprøving av
barnetrygd, sier sjelden hvilke inntektsgrenser de ser for seg. Men når en først
har åpnet for prinsippet om behovsprøving, vil det alltid kunne argumenteres
med at noen som ikke egentlig trenger
barnetrygden, får den. Dermed skapes et
press nedover mot at det blir en spesialordning for de aller fattigste.
Tiltak
Fordelingsutvalget143 går gjennom en rekke
tiltak for å redusere forskjellene i Norge. Et
av de tiltakene utvalget særlig trekker fram
som effektivt, er styrking av barnetrygden.
Beregninger utført av Statistisk sentralbyrå
viser at dersom barnetrygden i 2014 hadde
blitt holdt på samme realnivå som det var
i 1996, ville det vært 18 000 færre fattige
barn i Norge.144 Ved å justere barnetrygden
opp i takt med grunnbeløpet i Folketrygden
(G), som i større grad tilsvarer lønnsveksten ellers i samfunnet, ville det vært 35
000 færre fattige barn i Norge. Satsene i
barnetrygden bør oppjusteres årlig. Enslige
forsørgere og de med små barn bør få en
særlig økning, siden dette er grupper som
har høyere risiko for fattigdom. De som er
uføre, må sikres en anstendig inntekt å leve
av. Barnefamilier med én eller to uføre foreldre har langt større risiko for fattigdom enn
andre.
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4.6 Integrering

I 2015 kom det svært mange asylsøkere til
Norge, og mange av disse vil få opphold i
Norge. Selv om innvandring til Norge ikke
er noe nytt, har det store antallet asylsøkere
utløst en stor debatt om integrering både av
de som kommer, og av de som allerede har
innvandret.
Den offentlige delen av integreringen i
Norge begynner i hovedsak først etter at
flyktningene er blitt bosatt i en kommune.
For asylsøkere gjelder dette derfor først
etter at de er ferdige med å bo på mottak. I
kommunene går de fleste gjennom et toårig
introduksjonsprogram for å lære norsk og
kvalifisere deltakerne til arbeidslivet. Introduksjonsprogrammet har ført til økt arbeidsdeltakelse og bidratt til mer integrering. Ett
år etter at programmet er fullført, er 6 av 10
i arbeid, noe som er litt under det politiske
målet om 70 prosent. Det er også store forskjeller i arbeidsdeltakelse mellom kvinner
og menn.145 Av de yngste er hele 8 av 10 i
arbeid eller utdannelse ett år etter at de er
ferdige med introduksjonsprogrammet. Det
er også store forskjeller mellom de ulike kommunene, noe som tilsier at programmet har
forbedringspotensial.
Innvandrere til Norge har en lavere arbeidsdeltakelse enn den gjennomsnittlige befolkningen. Det er stor forskjell i sysselsettingsgraden mellom kvinner og menn,146 og ut fra
hvilket land de kommer fra. Innvandrere er
oftere overkvalifisert for jobbene de har, noe
som i særlig grad gjelder innvandrere fra Afrika og Asia. De er overrepresentert i enkelte
yrker uten krav til utdanning, underrepresentert i lederstillinger og yrker som krever
høyere utdanning, de arbeider oftere under
dårlige arbeidsvilkår og opplever oftere
diskriminering på arbeidsplassen.
Barn av innvandrere gjør det på tross av
problemene til foreldregenerasjonen mye
bedre enn sine foreldre, og har nesten lukket
utdanningsgapet mot den øvrige befolkningen.147 Selv om den integreringspolitikken
som føres i dag får mange ut i arbeid, er gapet opp mot resten av befolkningen stor.

Det er deler av landet hvor andelen innvandrere er høyere enn andre, blant annet i Oslo
og Drammen. Dette gjør at forskjeller kan
utjevnes ved å rette inn tiltak mot områder,
slik det for eksempel ble gjort med gratis
halvdagsplass i barnehage i enkelte områder.
I Oslo økte barnehagedeltakelsen blant
minoriteter med 15 prosent etter at ordningen ble innført. Erfaringen viser at de som
benyttet seg av tilbudet også gjorde det bedre
i 10. klasse.148 Universelle ordninger innenfor et geografisk område gjør at tilbudet blir
brukt, og at det oppleves inkluderende i og
med at det er et tilbud for alle – også de som
ikke er innvandrere.
Tiltak
Det viktigste tiltaket for å bedre integreringen og dermed jevne ut forskjellene mellom
denne gruppen og samfunnet for øvrig, er
gjennom økt arbeidsdeltakelse i det ordinære
arbeidslivet. De som har utdannelse og kompetanse, må få denne godkjent. For eksempel har NOKUT foreslått en løsning med et
kvalifikasjonspass som kan vises frem til
arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner.
Det må også satses på ulike supplerende
kvalifiseringsløp for de som allerede har
en utdannelse, men hvor den har «huller»
sammenlignet med den norske utdannelsen.
Introduksjonsprogrammet må i større grad
tilpasses den enkelte, og det må være et tett
samarbeid med lokalt næringsliv. Programmer rettet spesielt mot kvinner og unge uten
arbeidserfaring slik som «Jobbsjansen»,
må styrkes. Ordninger som gjør at det ikke
lønner seg å arbeide, slik som kontantstøtte,
må fjernes, slik det ble foreslått i en offentlig utredning om integrering i 2011149. Ventetiden på asylmottak kan i mange tilfeller
være på flere år, og de som venter må derfor
få lov til å jobbe. Norsk språk er en forutsetning for å få innpass i det norske samfunnet.
SV har derfor blant annet foreslått at det
brukes en milliard ekstra til språkopplæring
for å sikre kvalifiserte lærere og nok undervisning. Dette vil være en lønnsom investering for samfunnet. Områdesatsninger, som
gratis halvdagsplass i barnehagen, må videreføres og styrkes.
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DEL 5: VIDERE LESNING
Det finnes store mengder informasjon om ulikhet, i bøker, rapporter, nettsider, notater og
filmer. Dette er på ingen måte et forsøk på å rangere det viktigste, men en kort liste med tips
som du kan bruke om du vil vite mer om ulikhet. Du kan også se gjennom sluttnotene om du
ønsker flere lesetips.
Fordelingsutvalget
For en grundig gjennomgang av forskjellsutviklingen i Norge, og konkrete forslag til tiltak,
anbefaler vi Fordelingsutvalgets rapport fra 2009 (NOU 2009: 10). Utvalget ble satt ned av
den rødgrønne regjeringen og har en rekke gode forslag til hvordan vi kan redusere forskjellene. Den kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-10/
id558836/
Agenda: Ulikhet – Utvikling, drivere og konsekvenser
Dette notatet inneholder en god beskrivelse av ulikhet i Norge og dens årsaker. Det er lettlest
og kort, og inneholder enda flere argumenter for hvorfor det er viktig å bekjempe ulikhet. Det
kan lastes ned her: http://www.tankesmienagenda.no/notater/ulikhet-utviklin-og-konsekvenser/
Statistisk sentralbyrå: Barnefamilienes inntekter, formue og gjeld 2004-2014
Denne rapporten fra Statistisk sentralbyrå går gjennom en rekke utviklingstrekk for
barnefamilienes levekår. Rapporten finnes her: http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/barnefamilienes-inntekter-formue-og-gjeld-2004-2014
Kate Pickett og Richard Wilkinson: «Ulikhetens pris – Hvorfor likere fordeling er
bedre for alle», Res publica, 2012
Forfatterne går her gjennom en mengde studier som viser hvordan land med mindre forskjeller gjør det bedre når det kommer til blant annet levealder, kriminalitet, vold, overvekt,
psykisk helse, rus, sosial mobilitet og utdanning. Boka ble en internasjonal bestselger og
markerte på mange måter et vendepunkt i fordelingsdebatten.
Anthony B. Atkinson: ”Ulikhet. Hva kan gjøres?”, Cappelen Damm AS, 2015
Atkinson er professor ved universitetet i Oxford og London School of Economics. Han har også
samarbeidet mye med norske forskere på feltet. Denne boken inneholder ikke bare en analyse
av ulikhetene i samfunnet, og hvorfor det er et viktig spørsmål, men han kommer også med
forslag til hvordan vi kan redusere ulikhetene.
Thomas Piketty: «Kapitalen i det 21. århundre», Cappelen Damm AS, 2014
Det er umulig å nevne bøker om ulikhet uten å ta med denne boka, som ble en klassiker med
det samme den ble gitt ut. Piketty går gjennom ulikhetsdata tilbake til 1800-tallet og argumenterer for ulikheten kan vokse til høyder som ikke er sett siden den gang.
Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå har en rekke artikler med informasjon og statistikk om fordeling av
inntekt og formue. Siste tilgjengelige fordelingstall finner du her: www.ssb.no/ifhus
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