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Sammendrag 
 
Den økonometriske 

modellen Norwegian 

Aggregate Model (NAM) er 

blitt benyttet til å framskrive 

lønnsveksten i 

kommunesektoren.  For 

2019 blir lønnsveksten i 

kommunene anslått til 3,0 

prosent.  Prognosen for 

lønnsveksten er stabil og 

etterhvert synkende utover i 

perioden, samtidig som 

konjunkturene for Fastlands-

Norge endres fra 

høykonjunktur til en periode 

med svakere vekst i den 

økonomiske aktiviteten.   
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1. Innledning  

Nasjonalregnskapets tall for årslønn viser at lønnsveksten i Norge tok seg noe opp i 2017 og 2018, 

etter at 2016 var et år med rekordlav lønnsvekst, jf. Tabell 1.1 Lønnsveksten i kommunene og i staten 

var noe høyere i hvert av de fire årene som vises i tabellen, enn i hele økonomien. 

Tabell 1. Prosentvis lønnvekst. Lønnsbegrepet er lønn per årsverk, heltidsekvivalente.  

 

 

 

Årslønna i kommunene var 8,3 prosent høyere i 2018 enn i 2015. For staten var den akkumulerte 

veksten 8,6 prosent, mens den var 7,1 prosent for Norge. Til sammenligning var konsumprisindeksen 

(KPI) 8,4 prosent høyere i 2018 enn i 2015. 

Målt med den konkurranseveide (``effektive’’) valutakursen, styrket krona seg i 2017, for første gang 

siden 2012. Appresieringen ble imidlertid ikke større enn 0,8 prosent. Dette skyldes at utviklingen 

mot stadig sterkere krone snudde høsten 2017, og vi fikk en svekkelse av krona igjen, som fortsatte 

inn i 2018. Årstallet for 2018 viste den samme verdien på valutakursindeksen som for 2017. Samlet 

sett har derfor ikke 2017 og 2018 vært år med særlig sterke impulser fra valutamarkedet til den 

norske pris og lønnsveksten.     

Sysselsettingen i Fastlands-Norge økte med 1,7 prosent i 2018, og arbeidsledigheten (AKU) ble 

redusert fra 4,2 % i 2017 til 3,8 % i 2018.  AKU-ledigheten har ikke vært så lav siden 2013. Utviklingen 

i den registrerte ledighetsraten viste den samme tendensen.  

Volumveksten i BNP for privat del av Fastlands-Norge økte med 2,4 prosent i 2018. Veksten var klart 

høyere enn i 2017 (1,6 prosent) og i 2016 (0,2 %).  For andre år på rad bidro bygg- og anlegg til BNP-

veksten (2,4 prosent).  Men veksten i markedsrettet tjenesteyting og varehandel var enda høyere i 

2018, 2,75 prosent. Verdiskapningen i industrien og bergverk steg med 1 prosent i 2018. Det var 

første år med vekst i den næringen siden 2014.   

Regnet i faste priser steg verdiskapningen i offentlig forvaltning med 2,2 prosent i 2018, som er noe 

lavere enn veksten i de private fastlandsnæringene.  Vi må tilbake til 2014 for finne forrige år som 

veksten i den private delen av Fastlands-Norge var høyere enn i offentlig forvaltning.  

                                                             
1 Den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) ble publisert 19. 
februar. Den viser noe lavere vekstprosent for landet i 2018 enn det Tabell 1 viser, nemlig 2,8 prosent. For 
kommunene opererer TBU-rapporten med 2,8 prosent lønnsvekst for både stat og kommune Disse forskjellene 
har å gjøre med at TBU ikke bruker de offisielle nasjonalregnskapstallene for lønn og antall sysselsatte regnet 
som heltidsekvivalenter.   2,8 prosent var også den rammen som partene i frontfaget ble enige om i starten av 
lønnsoppgjøret for 2018.    

   2015 2016 2017  2018 

Norge (alle næringer) 2,7 1,5 2,5 3,0 
Statsforvaltningen 2,9 2,2 2,8 3,4 
Kommuneforvaltningen 3,5 2,4 2,6 3,1 
Kilde: SSB, Nasjonalregnskapet     
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Norges Bank hevet styringsrenta fra 0,5 prosent til 0,75 prosent i slutten av september 2018. I  

rentebanen som ble publisert i desember 2018, signaliserer Norges Bank 2,1 prosent styringsrente i 

slutten av 2021.  

I dette notatet presenteres det framskrivinger for perioden 2019-2023. Modellapparatet er det 

samme som ble brukt i de tilsvarende rapportene fra 2015-2018. Den makroøkonomiske modellen 

(NAM) er oppdatert med de siste tallene fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (som ble publisert i 

februar 2018), og med annen statistikk som inngår i modellens database.2     

                                                             
2 Dokumentasjonen er tilgjengelig på http://normetrics.no/nam/ 
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2. Bakgrunn og forutsetninger for modellprognosen 

Lønnsoppgjøret i 2018 var et samordnet hovedoppgjør som omfattet revisjon og utvidelser av avtaler 

på områder som har med pensjon å gjøre. Forhandlingene var preget av høy grad av koordinering på 

både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Høy koordineringsgrad har preget lønnsoppgjørene siden 

2013.       

Den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU), viser at 

årslønnsveksten i 2018 ble på 2,8 %. Dette er i tråd med hva partene i frontfaget forventet da de kom 

til enighet i april i fjor (den såkalte rammen for oppgjøret).  Beregningene fra TBU over 

årslønnsveksten i de store forhandlingsområdene ligger også nær rammen på 2,8 prosent. 3 Både 

industriarbeiderne og funksjonærene i industrien hadde ifølge TBUs beregninger en årslønnsvekst på 

2,75 prosent i 2018.  

Kommuneansatte fikk ifølge TBU en lønnsvekst på 2,9 prosent i 2018, altså noe over rammen, men 

statsansattes lønnsvekst var 2,75 prosent. Vi ser at disse tallene er litt forskjellig fra 2018-tallene i 

Tabell 1, som er Nasjonalregnskapstall. Begge sett beregninger viser imidlertid at ansatte i offentlig 

sektor fikk en noe høyere lønnsvekst i 2018 enn arbeidere og funksjonærer i industrien. 

Lønnsoppgjøret 2019 er et mellomoppgjør og gjennomføres som et samordnet oppgjør, som starter 

med at de to paraplyorganisasjonene LO og NHO forhandler om lønnsreguleringer innenfor sine 

tariffområder. Disse sentrale forhandlingene starter 11. mars, med mulighet for brudd og megling fra 

14. mars. LO krever som vanlig kjøpekraftsforbedring. TBU anslår veksten i KPI til 2,2 %  i 2019. 

Dersom TBUs inflasjonsprognose slår til vil altså selv et moderat lønnsoppgjør sikre reallønnsvekst i 

2019.   

Som nevnt har det vært spesielt høy grad av koordinering i lønnsdannelsen siden 2013, da et 

vesentlig nytt element var at rammen for oppgjøret også skulle regulere lønnsveksten for 

industrifunksjonærene.  Dermed fikk NHO en viktigere rolle i lønnsdannelsen, og så langt har det nye 

opplegget fungert etter hensikten. I enkelte år har sågar frontfaget fått en samlet lønnsvekst som er 

lavere enn rammen. Dette er til dels en konsekvens av at lønnsevnen i industrien har vært lav under 

og etter årene med fall i petroleumsinvesteringene i Norge (og utlandet).  

Det er knyttet spenning til om koordineringen blir holdt på dette høye nivået også når lønnsomheten 

i industrien er blitt bedret igjen. 2019 sees av mange som den første prøvesteinen.  I denne 

prognosen har vi lagt til grunn at koordineringen holdes på et høyt nivå, noe som vil føre til lavere 

lønnsvekst i prognosebanen enn dersom koordineringen i stedet blir dårligere i løpet av  

framskrivningsperioden.    

I 2018 skjedde det endringer i det pengepolitiske opplegget til Norges Bank. I mars vedtok 

regjeringen å redusere inflasjonsmålet fra 2,5 prosent til 2,0 prosent.  I kjølvannet av denne 

beslutningen publisert Norges Bank en ny rentebane, som var viste noe brattere stigning enn 

                                                             
3 GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2019. Foreløpig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget 
for inntektsoppgjørene. 18. februar 2019. www.regjeringen.no. 
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tidligere. 21. september 2018 ble styringsrenta satt opp fra 0,5 prosent til 0,75 prosent.  I den 

gjeldende rentebanen stiger den forventede styringsrenta til 2,1 prosent i 4. kvartal 2021.   

På samme måte som i tidligere, har vi organisert framskrivningene slik at NAM-prognosen for 

styringsrenta stemmer overens med Norges Banks rentebane (fra desember), så langt den strekker 

seg. Deretter «overtar» modellens ligninger uten noen spesiell styring av renteprognosen.   
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Figur 1: Norges Banks styringsrente. Faktisk serie til 2018(4), forlenget med banen i Pengepolitisk rapport nr 

4/2018. De stiplede grafene er fra NAM -prognosen med 70 prosent usikkerhetsintervall.  Kilde: Norges 

Bank, NAM-Normetrics. 

 

Forutsetninger om modellens eksogene variabler i perioden 2019-2022. 

Tabell 2 viser hvilke antakelser vi har gjort om utviklingen i flere sentrale eksogene variablene i NAM, 

i denne prognoserunden.  For 2019-2023 er tallene i tabellen de samme som i SSBs prognoser fra 

tidligere i mars.4   SSB gir ikke anslag for 2023. Tallene for dette året er egne framskrivinger, og er av 

mest teknisk karakter.   

Petroleumsinvesteringene steg med 3,3 prosent i 2018, som var en god del lavere enn det SSB anslo 

på samme tidspunkt i fjor (8,4 prosent).  De nyeste prognosene fra SSB viser desto sterkere vekst i 

2019: 12,9 prosent. Investeringsnivået vil i så fall komme opp på et forholdsvis høyt historisk nivå, 

omtrent som i 2008, men fremdeles en god del lavere enn i toppåret 2013. SSBs prognose for 2020-

2023 innebærer at det forholdsvis høye investeringsnivået opprettholdes (prognosen har bare en 

liten «dip» i 2020). Det er derfor ikke lagt inn noen direkte negative konjunkturimpulser fra 

petroleumsektoren i forutsetningene for denne prognosen.  

SSB rapporterer noe mer optimistiske anslag for oljeprisen enn for ett år siden, i og med at prisen er 

forutsatt å ligge over 60 dollar i hele perioden.          

                                                             
4 Konjunkturtendensene 2019/1 med Økonomisk utsyn over året 2018. Statistisk sentralbyrå, Oslo. 
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Ifølge SSB har finanspolitikken gradvis blitt mer konjunkturnøytral etter at det i årene 2014 til 2016 

ble ført en svært ekspansiv finanspolitikk for å demme opp for de negativen impulsene som fulgte av 

oljeprisfallet i 2014. SSB omtaler sine egne prognoser om offentlige utgifter og investeringer som 

«fortsatt nær konjunkturnøytral» finanspolitikk.    

Tabell 2: Eksogene anslag for NAM variabler. Vekst i prosent der ikke annet fremgår 
 2019 2020 2021 2022 2023 
Petroleumsinvesteringer 12,9 -0,6 1,0 1,5 1,5 

Offentlig konsum 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 
Offentlig investering 1,7 1,4 1,3 1,7 1,7 

Oljepris, i USD per fat 64,7 64,8 63,0 61,7 61,2 
Internasjonal markedsvekst 3,8 3,7 4,0 4,4 4,5 
Inflasjon euroområdet 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 

Pengemarkedsrenta i eurosonen, nivå -0,3 -0,1 0,3 0,5 0,7 
 

Kilde: SSB, Normetrics 
     

 

I sin siste konjunkturrapport er SSB litt mindre optimistisk enn for ett år siden når det gjelder 

utsiktene for vekst i norske eksportmarkeder («Internasjonal markedsvekst» i tabellen).  Noe av 

bakgrunnen for dette er at markedsveksten ble lavere enn forventet i 2018 (3,5 prosent, mens 

prognosen var 5,3 prosent. I den nyeste prognosen er markedsveksten satt til litt under 4 prosent i 

2018 og 2019, og litt over 4 prosent utover i prognoseperioden.   

Det er også skjedd en endring i vurdering av utsiktene for utenlandsk inflasjon og rentenivå, som i 

stor grad bygger på de nyeste prognosene fra den europeiske sentralbanken. Prognosebanen for 

inflasjon i euroområdet er noe nedjustert og rentebanen er markert nedjustert sammenlignet med 

det man så for seg i fjor vinter. SSBs prognose er nå at pengemarkedsrenta i eurosonen er negativ i 

både 2019 og 2020 og at den ikke er høyere enn 0,5 prosent i 2022.  For ett år siden var prognosen at 

pengemarkedsrenta ville være 1,4 prosent i 2021.      
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3. Framskrivingsresultatene 

Tabell 3 viser punktprognosene for lønnsvekst for årene 2019-2023. Den anslåtte 

kommunelønnsveksten for 2019, som er 3,3 prosent, er litt høyere enn NAM-prognosen fra våren 

2018 (3,2 prosent, oppgitt i parentes).5 For 2020-2022 er imidlertid prognosene for lønnsveksten i 

kommunen nedjustert sammenlignet med  prognosen fra vinteren 2018.  Punktanslaget for 

lønnsveksten i kommunene er nå 3,2 prosent i 2020 og 2021, og for 2022 og 2023 ligger 

punktanslagene under tre prosent.  

Tallene i tabellen viser det samme bildet for staten og for Norge som helhet: Prognosene for 2019 

ligger litt høyre enn for ett år siden, men videre framover mot 2023 viser framskrivningene noe 

lavere lønnsvekst. 

Tabell 3: Prognose. Årlig prosentvis vekst i lønn per årsverk (heltidsekvivalent) i kommunal 
forvaltning og i sivil statlig forvaltning. Tallene i parentes er prognoser fra mars 2018  

 Stat Kommune Norge 

                          
2019 3,0 (3,0) 3,3 (3,0) 3,2 (3,1) 
2020 3,3 (3,3) 3,2 (3,4) 3,3 (3,5) 
2021 3,2 (3,5) 3,2 (3,5) 3,0 (3,6) 
2022 2,7 (3,5) 2,7 (3,9) 2,9 (3,8) 
2023 3,4  2,9  2,9  
Sum 15,6  15,3  15,3  

Kilde: NAM-Normetrics 

Forklaringen på endringen i NAM prognosen fra ett år tilbake er at NAM nå tegner et klarere bilde av 

2019 som en konjunkturtopp. Prognosen for volumveksten i BNP for Fastlands-Norge er 2,5 prosent i 

2019, som i tilfelle vil bli den høyeste vekstprosenten siden 2012. Prognosen for 2020 er en BNP 

vekst på 2,0 prosent, og videre utover i framskrivningperioden er den årlige veksten i BNP for 

Fastlands-Norge lavere enn 2 prosent.   Dermed reduseres sysselsettingsveksten, og 

arbeidsledighetsprosenten begynner å øke svakt videre utover i prognoseperioden fra bunnpunktet i 

2019.  Da er den registrerte ledighetsprosenten 2,3 prosent AKU ledigheten er 3,7 prosent. 

Tolkningen av denne prognosen er at faktisk og forventet lønnsomhet for industrien er blitt bedret i 

2018 og 2019, og at lønnsoppgjøret i frontfaget dermed gir en noe høyere lønnsvekst enn i de siste 

årene. Fortsatt høy koordinering i lønnsdannelsen innebærer (i NAM prognosen) at lønnsveksten i 

resten av økonomien holder seg innenfor rammen, selv om arbeidsmarkedet i 2019 er strammere 

enn det har vært på noen år.  I NAM bidrar imidlertid en forholdsvis svak utvikling i det private 

konsumet i 2020 og videre framover, til at veksten i innenlandsk BNP blir lavere igjen.  

Konsumprognosen kan i sin tur føres tilbake til at den økte styringsrenten (Figur 1), som etter hvert 

gir seg utslag i økende markedsrenter. I NAM slår en slik renteøkning sterkere «inn i» 

konsumprognosen når gjeldsnivået til husholdningene i utgangspunktet er høyt, enn når gjelden er 

                                                             
5 Rapport 1/2018: Lønnsprognoser for kommunene og landet, 2018-2022 
http://normetrics.no/rapporterreports/rapport-12018-fra-normetrics/ 
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lavere i forhold til disponibel inntekt.  De økte rentene fører også til redusert vekst i 

boligprisindeksen, som også innebærer et negativt bidrag til konsumveksten.  

Den siste prognosen for lønnsveksten i Norge i 2019 fra SSB er på 3,3 prosent6. SSBs prognoser for 

2020-2022 viser enda litt høyere lønnsvekst: 3,5 og 3,6 prosent.  Noe av grunnen til forskjellene er at 

SSB forventer en mer «langstrakt» konjunkturtopp, og at arbeidsledigheten fortsetter å synke i 2021 

og 2022.  

I Figur 2 er NAM-framskrivingen av arbeidsledigheten (NAVs registrerte ledighetsrate), vist sammen 

med veksten i BNP, samlet sysselsetting og KPI (inflasjon). I følge den nye NAM-prognosen kan 

inflasjonen bli redusert fra 2,8 prosent i 2018 til 2,5 prosent i 2019.  Videre utover i 

prognoseperioden er det også moderat KPI-vekst, som etter hvert kommer ned på 2,0 prosent. Dette 

betyr at NAM prognosen innebærer årlig vekst i kjøpekraft, noe som er viktig for at NAM ikke skal 

framskrive et sterkere omslag i konjunkturene.    
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Figur 2: Inflasjon (KPI-vekst), arbeidsledighet, BNP-vekst og sysselsettingsvekst. Prognoseperiode 2019kv1-

2023kv4. Avstandene mellom de (røde) stiplede linjene er 70 % prediksjonsintervaller.                                 

Kilde: NAM-Normetrics. 

    

Figur 3 viser noen flere detaljer for det nominelle forløpet.  Grafen for lønnsveksten er for lønn 

per årsverk for Norge totalt, den samme variabelen som i Tabell 3. De påfallende «taggene» i 

grafen i begynnelsen av 2015 skyldes et brudd i beregningsopplegget til SSB.  Grafene for veksten i 

lønn i kommunene og i staten (ikke vist i figuren) har samme forløp.     

                                                             
6 Konjunkturtendensene 2019/1 med Økonomisk utsyn over året 2018. Statistisk sentralbyrå, Oslo. 
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Figur 3. Lønnsvekst, inflasjon (basert på KPI og KPI-JAE) og importprisvekst. Prognoseperiode 2018kv1-

2022kv4. Avstandene mellom de røde stiplede linjene er 70 % prediksjonsintervaller.   

Kilde: NAM – Normetrics. 

 

Rentene på statsobligasjoner (5-års og 10-års) er endogene variable i NAM. I modellen avhenger de 

av norsk pengemarkedsrente og av rentene på utenlandske statsobligasjoner. 10-årsrenta og 

lønnsveksten for Norge er interessante for anslag på utviklingen i pensjonsforpliktelsene, der 

nettorenta kan beregnes som differansen mellom 10-årsrenten og lønnsveksten.   

I 2018 var 10-årsrenta 1,9 og lønnsveksten 3,0 prosent. Nettorenta ble dermed -1,1 prosent. I Tabell 

4 er 10-årsrentene og nettorentene for perioden 2019-2023 vist i de to kolonnene til høyre i tabellen.   

Tabell 4: NAM prognoser. Inflasjon (KPI), lønnsvekst (årslønn) og 10-årsrente.  Nettorente er 
10-årsrente minus Lønnsvekst.  Tall i prosent. Tall i parentes er fra tilsvarende beregning i NAM-
prognosen fra mars 2018. 

 Inflasjon Lønnsvekst 10-årsrente  Nettorente 
2019 2,4 (2,3) 3,2 (3,1) 2,2 (2,6) -1,0  (-0,5) 
2020 2,2 (2,3) 3,3 (3,5) 2,6 (2,9) -0,7  (-0,6) 
2021 2,0 (2,2) 3,0 (3,6) 3,2 (3,2) -0,2  (-0,4) 
2022 1,9 (2,0) 2,9 (3,8) 3,2 (3,5)   0,3  (-0,3)    
2023 2,0 (- ,- )  2,9 (-  ,- )  3,3 (- ,-  )          0,4  (- ,- )   

         Kilde: NAM-Normetrics 

Modellprognosen gir en 10-årsrente på 2,1 prosent i 2019, og nettorente -1,0 prosent.  På grunn av 

økende rentenivå blir nettorenta etterhvert positiv i løpet av framskrivningsperioden.    
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4. Vedlegg 

Tabell 6 viser årstall for lønnsvekst, sammen med NAM-prognoser fra mars i samme år (i parenteser). 
For eksempel var punktprognosen for Norge for 2015 2,7 prosent, og det viser også 
nasjonalregnskapstallene at lønnsveksten ble.  I 2016 ble lønnsveksten overvurdert i prognosen, 
mens det i 2017 var det motsatt, men med mindre avvik. I 2018 ble det også en liten undervurdering 
av lønnsveksten. 

For kommunene er det en blanding av under- og overvurderinger, med størst feil i 2016. 
Prognosefeilene for lønnsveksten i staten viser det samme mønsteret.  

Tabell 6: Faktisk lønnsvekst og prognoser. Årlig prosentvis vekst i lønn per årsverk, heltidsekvivalent, i 
kommunal forvaltning og i sivil statlig forvaltning. Tallene i parentes er prognoser fra mars samme år.  

 Stat Kommune Norge 

2015 2,9 (2,8)                  3,5 (3,2) 2,7 (2,7) 
2016 2,3 (2,9) 2,2 (3,1) 1,5 (2,8) 
2017 2,8 (2,4) 2,6 (2,4) 2,5 (2,4) 
2018 3,4 (2,7) 3,1 (2,7) 3,0 (2,8) 

Kilde: NAM-Normetrics 
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