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Eksamensspørsmål: Gjør rede for den økonomiske politikken i Norge i 1980-årene, og drøft hvordan 

utviklingen kan forklares. 

 

I 1981 dannet Kåre Willoch en ren høyreregjering som hadde støtte fra Kristelig folkeparti og 

Senterpartiet som i 1983 gikk inn i regjeringen som dermed ble en flertallsregjering. Flere reformer 

ble gjennomført. De fleste var forbruksnære og to hadde mer omfattende virkninger: I begynnelsen 

av 1980-årene ble boligmarkedet avregulert og kredittreguleringen ble avskaffet i 1984. 

Lavrentepolitikken ble imidlertid videreført, ja renten ble faktisk satt ned med ett prosentpoeng. 

Dette bidro til en kraftig utlånsvekst som igjen ledet til bankkrisen.  

Statsbudsjettene var temmelig ekspansive i begynnelsen av 1980-årene, men i 1986 fulgte et kraftig 

oljeprisfall, og det ble behov for store innstramminger. Willochs regjering som var en 

mindretallsregjering etter valget i 1985, falt på et innstrammingsforslag (bensinavgifter) og Gro 

Harlem Brundtland overtok regjeringsmakten. Hun gjennomførte innstramminger i statsbudsjettet, 

og det ble slutt på lavrentepolitikken, Norges Bank overtok den kortsiktige rentefastsettelsen, noe 

som ledet til kraftig renteøkning. Videre gjennomførte Brundtland mer dyptgripende liberalisering 

enn Willoch med nedleggelse av statsbedrifter, fjerning av all kreditt- og kapitalreguleringer og 

begynte også med liberalisering av kraftmarkedet selv om det først ble gjennomført under Syses 

regjeringstid i 1990. 

For å forklare utviklingen kan man særlig vurdere faktorer som internasjonale trender, partipolitikk 

og den økonomiske utviklingen. Deregulering var en internasjonal trend særlig knyttet til Reagan og 

Thatcher som Høyre var det parti som var mest mottakelig for. Samtidig hadde svakhetene med 

bolig- og kredittpolitikken vært tydelige siden slutten av 1960-årene. Når det gjelder den lave renten, 

er politikk en interessant forklaring. Tradisjonelt var alle politikere tilhengere av lavrentepolitikk, i 

begynnelsen av 1980-årene gjaldt det særlig Høyres samarbeidspartier som presset fram 

rentenedgangen, og Arbeiderpartiet. Høyre var motstander av rentenedsettelse, men finansminister 

Rolf Presthus ivret ikke for noen renteheving, og Willoch skriver i sine memoarer at renten lå på riktig 

nivå. 

Det interessante er at det var Gro Harlem Brundtland som gjorde slutt på lavrentepolitikken da hun 

overtok regjeringsmakten i 1986 og også strammet kraftig inn på statsbudsjettet. Begge deler og den 

øvrige liberaliseringen brøt med Arbeiderpartiets tradisjonelle linje, og lignet mer på høyrepolitikk og 

gjør at partipolitikk blir en dårlig forklaring. Oljeprisfallet og den dramatiske situasjonen Norge var 

havnet i, er en bedre forklaring. Man kan kanskje hevde at det politiske handlingsrommet blir snevret 

inn i en kraftig statsøkonomisk krise.  

Det er et paradoks at det store økonomiske frislippet som la grunnlaget for bankkrisen, nettopp 

skjedde i den nøkterne og disiplinerte Willochs regjeringstid. Tilfeldighetenes rolle kan diskuteres i 

denne forbindelse. Willoch ble syk og kom på sykehus i en ganske kritisk fase, og det er mulig at 

dette bidro til at han mistet grepet på situasjonen. 

 


