
Debattnotat 1:  
Den norske modellen for lønnsdannelse



Debattnotat 1: Den norske modellen for lønnsdannelse 

På Unios kongress 2021 vil Unios styre legge frem en sak om den norske modellen for lønnsdannelse. 

Til forberedelse av temaet blir det lagt opp til en debatt i Unios forbund. Vedlagt følger et notat fra 

Samfunnsøkonomisk analyse med problemstillinger vi oppfordrer forbundene til å gå gjennom. 

Notatet er ment som grunnlag for innspill til kongress-saken. Sakene skal ellers forberedes slik: 

Tidslinje 
Ultimo mars: 3 debattnotater sendes medlemsforbundene.

20. august: Frist for innsending av innspill fra forbundene basert på de tre debattnotatene.

Senest 8. oktober: Innkalling til kongressen med saksliste sendes ut.

Senest 27. oktober: Sakspapirer sendes ut.

8.–9. desember: Unio-kongressen 2021, fra lunsj 8. desember til arbeidsdagens slutt 9. desember.

Det oppfordres særskilt til debatt og vurdering av den norske modellen som sådan og dens 

konsekvenser, se kapittel 1–2, og om Unio fortsatt bør støtte modellen med konsekvensvurderinger 

av aktuelle handlingsalternativer. Videre bes om en vurdering av om modellen sikrer velferd, 

sysselsetting, stabil økonomi og konkurransekraft m.m., herunder om modellen anvendes fleksibelt 

nok og gir tilstrekkelig mulighet for lønnsutjevning/-utvikling over tid. 

I kapittel 3 behandles lønnsforskjeller i den norske økonomien og vi ber om synspunkter på dette 

mellom næringer og yrkesgrupper. 

I kapittel 4, som omhandler Unios medlemmer, kan en debattere hva som er akseptable 
lønnsforskjeller, herunder basert på utdannelse, ansvar, risiko, alder osv. Spørsmål om den norske 
modellen og likelønn, og om hvordan likelønn kan håndteres i lønnsoppgjørene. 

Til slutt i kapittel 5 er det en beskrivelse av handlingsrommet for lønnsdannelse for Unios 
medlemmer og en oppfordring til synspunkter på hvordan det kan gjennomføres lønnsoppgjør med 
lønnsløft til de som blir hengende etter. 

Vi ber om innspill fra medlemsforbundene med forslag til hva som skal være Unios politiske mål og 
standpunkter om den norske modellen for lønnsdannelse.  

Innspillene sendes til debatt2021@unio.no innen 20. august.
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Forord 

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har utarbeidet dette debattnotatet. Det er basert på Rapport 34-

2020, Den norske modellen og relative lønninger. Begge arbeidene er gjort på oppdrag for Unio. Formålet 

er å belyse og drøfte Den norske modellen for lønnsdannelse med fokus på relative lønnsforskjeller samt 

Unios rolle og tilpasning innenfor modellen. Vi takker oppdragsgiver for spennende oppdrag. 
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Den norske modellen for lønnsdannelse har sin bakgrunn i de første tiårene etter andre verdenskrig. Sam-

spillet mellom konkurranseutsatt sektor (frontfaget) og skjermet sektor (følgerfag) har vært sentral. Hoved-

trekkene har ligget fast, men form og innhold har endret seg med utfordringene som har oppstått.  

For at den norske modellen skal fungere etter hensikten er det flere betingelser som må være oppfylt. Den 

samordnede lønnsdannelsen krever koordinering av tariffoppgjør, der konkurranseutsatt sektor forhandler 

først og setter normen for senere oppgjør. Institusjoner, lover og normer understøtter dette. Arbeidslinja 

spiller en sentral rolle, og penge- og finanspolitikken innrettes med sikte på å holde arbeidsledigheten lav. 

Videre forutsettes en velferdsstat med et finmasket sikkerhetsnett.  

I en undersøkelse av lønnsdannelsen i de 35 medlemslandene, konkluderer OECD med koordinerte sys-

temer kjennetegnes ved høyere sysselsetting, lavere arbeidsløshet, bedre integrering av svake grupper og 

større likhet i lønn enn fullt desentraliserte systemer.  

Den norske modellen har bidratt til at det i Norge har vært og er relativt små forskjeller i lønnsnivå mellom 

ulike næringsområder og yrkesgrupper. De siste tiårene har det imidlertid vært en økning i lønnsforskjeller. 

Det har flere årsaker. Sterk produktivitetsvekst i enkelte bransjer er trolig en viktig årsak til at flere næringer 

har dratt fra industrien i lønnsutviklingen, som i sin tur trolig har bidratt til å dempe organisasjonsgraden i 

norsk økonomi for enkelte yrkesgrupper. For flere av de næringene som har falt etter er forklaringen knyttet 

til økt arbeidsinnvandring, som i stor grad har vært knyttet til yrker med lavt kompetansebehov.  

Pandemien har bidratt til å tydeliggjøre samspillet mellom offentlig og privat sektor: Samfunnet er avhengig 

av at det finnes et konkurransedyktig næringsliv som bidrar til økonomien gjennom produksjon av varer og 

tjenester. Samtidig er næringslivet avhengig av en offentlig sektor med god kapasitet og som leverer tje-

nester av høy kvalitet. Bedrifter og næringsvirksomhet mister inntektsgrunnlaget eller stenges ned når smit-

ten truer kapasiteten i helsevesenet. Arbeidsplasser i offentlig sektor er relativt trygge. Lønn er imidlertid 

også viktig for at offentlig sektor skal makte å rekruttere den riktige kompetansen. Utfordringene knyttet til 

lønn, rekruttering, kapasitet og kvalitet i offentlige tjenester er derfor sentrale. 

Vi ser spesielt på betydningen av Den norske modellen for lønnsutviklingen til typiske Unio-medlemmer, 

og muligheter for endringer i det relative lønnsnivået innenfor det som er forenlig med frontfagsmodellen. 

Noen av medlemsgruppene har blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Isolert sett vil et lønnsløft til slike 

grupper bidra til å redusere lønnsforskjellene. Imidlertid har andre grupper hatt høyere lønnsvekst. Samlet 

har for eksempel KS-området hatt om lag samme lønnsvekst som frontfaget siden begynnelsen av 2000-

tallet. Selv om lønnsforskjellene blir mindre med et lønnsløft for enkelte grupper, blir samlet lønnsvekst 

høyere. 

Vi drøfter tre ulike måter å løfte lønnsnivået til grupper med høyere utdanningsnivå innenfor offentlig sektor: 

1)  en intern omfordeling innenfor sektoren ved å identifisere grupper med ulik lønn og gjennomføre en 

utjevning ved målrettet differensiering av lønnsveksten, enten over tid eller ved et engangs lønnsløft til 

grupper som har blitt hengende etter, som sykepleiere og lærere, 2) å akseptere et større handlingsrom fra 

frontfaget, med fare for at dette skulle bre om seg og den belastningen det kunne påføre Den norske mo-

Sammendrag 
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dellen. Et slikt løft må også finansieres, enten ved økt skatteinngang, økt brukerbetaling og/eller ved kost-

nadsbesparelser andre steder og 3) en mer radikal løsning, å endre sammensetning av frontfaget. For 

eksempel kunne norsk tjenesteeksport spilt en (større) rolle her, og slik bidra til å løfte lønnsveksten, dog 

på bekostning av tradisjonell konkurranseutsatt industri. 

Den norske modellen har tjent oss godt. For å mobilisere til koordinerte lønnsforhandlinger er det avgjø-

rende at modellen har legitimitet. Generelt sett kan derfor både økte lønnsforskjeller og «for høy» samlet 

lønnsvekst utfordre den norske modellen. Modellen har imidlertid vist seg å være fleksibel. Tilpasninger har 

vært, og vil også i framtiden være nødvendige for å opprettholde modellens grunnleggende trekk, som 

koordinert lønnsdannelse og oppslutningen rundt velferdsstaten. 
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1.1 Bakgrunnen for Den norske modellen for 

lønnsdannelse 

Den norske modellen for lønnsdannelse har bidratt 

til at det i Norge har vært og er relativt små forskjel-

ler i lønnsnivå mellom ulike næringsområder og yr-

kesgrupper. Modellen har sin bakgrunn i de første 

tiårene etter andre verdenskrig. 

Midt på 1960-tallet kunne man i Norge se tilbake på 

20 år med stabil økonomisk vekst og full sysselset-

ting. Dette var en makroøkonomisk utvikling som 

stod i skarp kontrast til mellomkrigstidens erfaring 

med svært høy arbeidsledighet og ujevn vekst.  

I stedet for arbeidsløshet, var det den kostnadsmes-

sige konkurranseevnen og en tiltakende inflasjon 

som ble de viktigste utfordringer for den økono-

miske politikken, jf. Aukrust (1965). Dette var tids-

epoken for langsiktig institusjonsbygging som 

kunne gi forutsigbarhet og kontroll med lønns- og 

prisveksten.  

Sentrale trekk har ligget fast siden 1960-tallet, men 

modellen er ikke statisk. Både form og innhold har 

endret seg opp igjennom i forhold til utfordringene 

som har oppstått. Oppslutningen om modellen har 

også vært varierende. Det sentrale poenget med 

Den norske modellen er likevel å etablere gjentatte 

kompromisser og oppslutning om felles løsninger. 

Den samlede lønnsveksten i frontfaget er normgi-

vende for resten av den koordinerte lønnsdannel-

sen. Lønnsveksten i frontfaget er nærmere bestemt 

årslønnsveksten for arbeidere og funksjonærer som 

er omfattet av forhandlingene mellom NHO-Industri 

sitt virkeområde. Den årlige veksten fastsettes mel-

lom partene i Industrioverenskomsten. Lønnsopp-

gjøret i industrien danner en ramme for lønnsopp-

gjøret i andre oppgjør, som ulike parter er bundet til 

gjennom ulike avtaleverk som i økende grad har blitt 

formalisert de senere år. Rammen fastsettes an-

slagsvis i samme år som lønnsoppgjøret. Rammen 

er verken gulv eller tak for lønnsveksten, men en 

norm som andre oppgjør skal forholde seg til. 

Når anslaget for rammen er angitt i oppgjøret i indu-

strien avgjør forhandlingspartene i de andre for-

handlingsområdene selv fordelingen av denne ram-

men mellom ulike grupper innenfor sitt område. På 

denne måten er det en viss fleksibilitet i lønnsopp-

gjøret, gjennom at de ulike oppgjørene har ansvar 

for å tilpasse fordelingen av lønnsveksten i områ-

dene de dekker. 

1.2 Betingelser for Den norske modellen 

En høy grad av organisering i fagforeninger og ar-

beidsgiverforeninger legger til rette for sentraliserte 

lønnsforhandlinger og muliggjør koordinering av 

lønns- og arbeidslivsspørsmål på tvers av sektorer, 

se for eksempel Bjørnstad (2015) og Bjørnstad og 

Nymoen (2015).  

For å lykkes med en samordnet lønnsdannelse er 

det flere betingelser som må være oppfylt.  

For det første krever den samordnede lønnsdannel-

sen koordinering av tariffoppgjør hvor konkurranse-

utsatt sektor forhandler først og setter normen for 

senere oppgjør, for det andre kreves det at institu-

sjoner, lover og normer understøtter en samordnet 

lønnsdannelse, for det tredje spiller arbeidslinja en 

sentral rolle, for det fjerde må penge- og finanspoli-

tikken innrettes med sikte på å holde arbeidsledig-

heten lav og for det femte forutsettes en velferdsstat 

med finmasket sikkerhetsnett. 

1.2.1 Tariffavtaler som grunnlaget for en samord-

net lønnsdannelse 

Tariffavtalene er grunnlaget som lønnsdannelsen 

hviler på. Et velorganisert arbeidsliv med relativt 

jevnbyrdige maktforhold mellom partene, har lagt 

1 Den norske modellen for lønnsdannelse 
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fundamentet for en samordnet lønnsdannelse som 

har bidratt til små forskjeller og sikret at norske eks-

portvirksomheter kan opprettholde konkurranseev-

nen overfor utlandet. Kort sagt legger samord-

ningen til rette for et lønnsnivå som tilrettelegger for 

eksportvirksomhet. 

Norge har høy organisasjonsgrad, som gir legitimi-

tet og evne til å samordne gjennom arbeidslivets 

parter. Hovedavtalene og tariffavtalenes rolle i å re-

gulere arbeidslivet er muliggjort gjennom et sterkt 

partssamarbeid på både virksomhets- og sam-

funnsnivå. 

Inndelingen av økonomien i konkurranseutsatt og 

skjermet sektor (hhv. K- og S-sektor) er et sentralt 

element i mange makroøkonomiske sammen-

henger, ikke minst når det gjelder å forklare lønns-

dannelsen. Dette er viktig fordi Norge har en svært 

åpen økonomi.   

Den norske modellen er kjennetegnet ved koordine-

ringen av tariffavtalene, der et såkalt frontfag for-

handler først, og slik setter en norm for lønnsutvik-

lingen hos de andre, det vil si følgerfagene. Frontfa-

gene finnes innenfor eksportrettede sektorer, som 

skaper denne normen for å motvirke at vi får en sær-

norsk lønnsutvikling som svekker den kostnads-

messige konkurranseevnen til norsk næringsliv.  

Dette kalles frontfagsmodellen. Hovedhensikten er 

å organisere lønnsdannelsen slik at den ikke kom-

mer i veien for målet om «full sysselsetting». 

1.2.2 Institusjoner, lover og normer understøtter 

koordineringen 

Samarbeidet mellom organisasjoner som represen-

terer arbeidsgivere og arbeidstakere og staten er 

kjent som trepartssamarbeidet. For at trepartssam-

arbeidet skal lykkes i å skape en samordnet lønns-

dannelse må institusjoner, lover og normer under-

støtte koordineringen.  

Dette kan være formelle institusjoner, som arbeids-

retten og Det tekniske beregningsutvalget for inn-

tektsoppgjørene (TBU).  

Arbeidsretten er en norsk særdomstol som behand-

ler tvister knyttet til tariffavtaler. Gjennom TBU blir 

partene i arbeidslivet enige om virkelighetsforståel-

sen, altså den økonomiske situasjonen og nyere 

historisk utvikling i forkant av lønnsoppgjørene. Det 

er grunn til å tro at en slik forankring og enighet bi-

drar til et lavere konfliktnivå i lønnsoppgjørene og at 

forhandlingene går raskere.  

Rapportene til TBU gir oversikt over lønns- og inn-

tektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en pris-

prognose for inneværende år og utviklingen i kon-

kurranseevnen. Den gir også en oversikt over utvik-

lingen i internasjonal og norsk økonomi.  

1.2.3 Arbeidslinja spiller en sentral rolle i norsk 

politikk 

Arbeidslinja er betegnelsen på den politiske målset-

tingen om at flest mulig skal være i arbeid og være 

i stand til å forsørge seg selv ved hjelp av inntekts-

givende arbeid. I Velferdsmeldingen (St. meld 35, 

(1994-1995)), står det at «Arbeidslinja betyr at vir-

kemidler og velferdsordninger – enkeltvis eller sam-

let – utformes, dimensjoneres og tilrettelegges slik 

at de støtter opp under målet om arbeid til alle.» Det 

innebærer blant annet at skatt, trygd og overføringer 

skal utformes på en slik måte at det vil lønne seg å 

arbeide fremfor å stå utenfor arbeidsmarkedet for 

de aller fleste. 

Sysselsettingen i Norge er høy, og arbeidsledighe-

ten er lav i en internasjonal målestokk. Dette bidrar 

til en jevnere inntektsfordeling. Tilknytning til ar-

beidslivet er det viktigste virkemiddelet mot lavinn-

tekt og fattigdom for den enkelte, men gir også et 

sosialt fellesskap og bidrar til integrering. 
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1.2.4 Finans- og pengepolitikk med mål om full 

sysselsetting 

Når lønnsdannelsen fokuserer på konkurranseev-

nen, må til gjengjeld finans- og pengepolitikken inn-

rettes mot full sysselsetting.  

Før finanskrisen i 2008 var det vokst fram en ganske 

bred konsensus internasjonalt om at et fleksibelt in-

flasjonsmål er gunstig for pengepolitikken, og at fi-

nanspolitikken først og fremst bør sørge for at de 

automatiske stabilisatorene får virke.  

Automatiske stabilisatorer er mekanismer som bi-

drar til å redusere effekten av etterspørselssjokk på 

samlet etterspørsel og dermed aktivitetsnivået i 

økonomien. I en høykonjunktur vil for eksempel 

økte skatte- og avgiftsinntekter knyttet til sterk vekst 

i produksjon og sysselsetting isolert sett bidra til å 

redusere husholdningers og virksomheters kjøpe-

kraft. Skattesystemet endres ikke, men likevel øker 

skatteinntektene. Likeledes vil for eksempel ar-

beidsledighetstrygd bidra til å opprettholde hushold-

ningenes kjøpekraft i en lavkonjunktur og således 

dempe nedturen. 

Finanskrisen illustrerte imidlertid svakheter og 

mangler ved å overlate for mye av konjunktursty-

ringen til automatiske stabilisatorer. Både økono-

mer og politikere så etter hvert at de automatiske 

stabilisatorene ikke var nok. En mer aktiv finanspo-

litikk var nødvendig for å motvirke nedgangen i øko-

nomien. På den ene siden var frykten for varig mas-

searbeidsledighet og på den andre siden var det al-

lerede høy statsgjeld i mange land. Etter hvert gjen-

nomførte mange land slike tiltak og internasjonale 

sammenligninger viser at land som tidlig og i stor 

grad benyttet ekspansiv finanspolitikk, som Norge, 

også fikk en mindre dyp og mer kortvarig lavkon-

junktur, se for eksempel Council of Economic Ad-

visors (2009). Empiriske studier viser også at økte 

offentlige utgifter er mer effektivt enn skattereduk-

sjoner (Holden, 2016; Eika & Hammersland, 2016). 

Temaboks: Arbeidsdeling med utlandet er sentral for en 
liten økonomi 

Som en liten økonomi er vi i Norge avhengige av spesialise-
ring. Vi kan ikke være best i alt. Vi produserer varer og tje-
nester som vi har best forutsetninger for å lage, selger det 
vi ikke trenger selv til utlandet og får dermed valutainntek-
ter som vi kan bruke til å kjøpe varer og tjenester fra andre 
land som de er relativt flinke til å lage. 

Norske næringer som konkurrerer med utenlandske, omta-
ler vi gjerne som konkurranseutsatt sektor, eller bare K-
sektor. K-sektor produserer varer og tjenester som ikke må 
produseres nært der forbruket foregår. Det omfatter både 
næringsliv som produserer for eksport eller for innen-
landsk forbruk der det er konkurranse fra import. Det kan 
være alt fra eksport av laks, tømmer, skipsfart, våpen og 
teknologi til konsulenttjenester – og for Norges del, selv-
sagt olje.1 

Norske næringer som ikke (eller i liten grad) konkurrerer 
med utlandet, kaller vi skjermet sektor, eller S-sektor. Der-
fra kommer varer og tjenester som må produseres nært 
der forbruket foregår. Derfor er S-sektor «skjermet» mot 
konkurranse fra utlandet. I S-sektor finner vi blant andre 
frisører, servitører, sykepleiere og lærere. 

I tillegg til K- og S-sektor har vi i Norge den superlønn-
somme oljesektoren, som bidrar til å presse opp norske 
lønninger både gjennom oljesektorens overlegne betalings-
evne for arbeidskraft, og gjennom statens bruk av olje-
penger. 

Ettersom S-sektor ikke konkurrerer med utlandet, kan den 
finansiere økte lønnskrav ved å sette opp prisene på va-
rene og tjenestene den produserer.  

For K-sektor stiller det seg annerledes: Hvis K-sektor i en 
slik situasjon øker lønningene i takt med S-sektor for å 
holde på arbeidskraften, men uten å øke prisene, vil bedrif-
ter gå konkurs fordi kostnadene blir høyere enn inntek-
tene. Hvis K-sektor prøver å finansiere økte lønnskostnader 
ved å øke prisene, vil bedriftene gå konkurs fordi kundene 
heller vil handle hos billigere konkurrenter i utlandet.  

K-sektor har imidlertid to alternativer til høyere lønninger: 
Det ene er å hente billig arbeidskraft fra utlandet, det 
andre er å bli mer produktive: Med avanserte produksjons-
midler og god organisering kan den norske arbeideren i K 
sektor kompensere for den høye timelønna ved å produ-
sere mer per time. Økt arbeidsinnvandring øker tilbudet av 
arbeidskraft, som demper lønnsveksten. Høye investe-
ringer i produksjonskapital sørger for høy produktivitet. 
Den norske K-sektoren har utnyttet begge deler i stor grad.  

I tillegg bidrar altså Den norske modellen for lønnsdan-
nelse til å støtte konkurranseevnen. 
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Kort fortalt skyldes det at økte offentlige utgifter i 

stor grad øker etterspørselen direkte, mens skatte-

lette til dels går til økt sparing i husholdninger og 

næringsliv.  

I Norge møtes dårlige tider med måtehold i lønns-

kravene for å sikre konkurranseevnen i K-sektor. 

Dersom det i Norge tillates en høyere lønnsvekst 

enn hos handelspartnerne vil det skape et særnorsk 

inflasjonspress. Hvis dette møtes med renteøk-

ninger, vil krona styrkes nominelt. Dermed svekkes 

K-sektors kostnadsmessige konkurranseevne, en-

ten gjennom høy innenlandsk prisvekst eller styr-

king av den Norske krona.  

Hvis arbeidstakerne skal gå med på måtehold i 

lønnskravene må finanspolitikken på banen for å 

sikre sysselsettingen, ellers ryker lønnsmoderasjo-

nen på lang sikt. Pengepolitikken kan ikke alene 

overta dette ansvaret fra finanspolitikken. Pengepo-

litikken har allerede for mange andre hensyn å ta, 

som finansiell stabilitet. De senere årene har vi også 

fått en mer aktiv kredittpolitikk for å avlaste penge-

politikken med hensyn til boligmarkedet, blant annet 

gjennom boliglånsforskriften.  

1.2.5 Velferdsstat med finmasket sikkerhetsnett 

Dessuten vil arbeidstakerne kreve en velferdsstat 

med tett sikkerhetsnett, når de har gått med på 

fredsplikt og virksomheters styringsrett. Noen vil så-

ledes beskrive velferdsstaten som et kompromiss 

mellom arbeidere og kapitaleiere, se for eksempel 

Wahl (2007). Se også Dølvik m.fl. (2007), og Hat-

land mfl. (2011) om velferdsstaten.  

 

 

 
1 Oljesektoren har det vi kaller superprofitt, eller grunnrente. Høy inntje-
ning i oljesektoren og statens bruk av oljepenger bidrar til dette 

 

 

 

Foreslått lesestoff* 

• Dølvik, J. (2013). Grunnpilarene i de nordiske 
modellene. Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og 
velferdsregimenes utvikling. https://fafo.no/ima-
ges/pub/2013/20303.pdf 
 

• Bjørnstad, R., & Nymoen, R. (2015). 
Frontfagsmodellen i fortid, nåtid og framtid.  
https://www.samfunnsokonomisk-
analyse.no/publiserte-prosjekter-1 
 

*Se for øvrig referanseliste bakerst i dokumentet 

https://fafo.no/images/pub/2013/20303.pdf
https://fafo.no/images/pub/2013/20303.pdf
https://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/publiserte-prosjekter-1
https://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/publiserte-prosjekter-1
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Viktige resultater av den norske arbeidslivsmodel-

len og et velutviklet trepartssamarbeid er høy yrkes-

deltakelse og små lønnsforskjeller. 

Å lykkes med en samordnet lønnsdannelse har po-

sitive effekter ikke bare for den enkelte, men også 

for den norske økonomien i makro, det vil si på et 

mer overordnet nivå.   

For det første fungerer koordineringen i lønnsdan-

nelsen som en del av stabiliseringspolitikken, for det 

andre fremmer Den norske modellen for lønnsdan-

nelse økt produktivitet og for det tredje skaper den 

rom for en økonomisk politikk som sikter mot full 

sysselsetting.  

2.1 Sterke parter bidrar til å løse utfordringer 

både på virksomhets- og nasjonalt nivå 

Trepartssamarbeidet virker stabiliserende på øko-

nomien ved at lønnskravene tilpasses den økono-

miske utviklingen. 

Når partene i arbeidslivet tar del i reformarbeid eller 

omstillingsprosesser, lar de seg gjennomføre gjen-

nom kompromisser og felles forståelse. 

På nasjonalt nivå kan partene for eksempel samar-

beide om inntektspolitikk, så vel som store reformer 

som pensjonsreformen eller kompetansereformen. 

I tillegg kan partene lokalt eksempelvis samarbeide 

om nedbemanninger og omstilling, men også imple-

mentering av ny teknologi eller opplæring av nye 

medarbeidere. 

2.2 Sammenpresset lønnsstruktur fremmer pro-

duktivitet 

Over tid er økonomisk vekst avgjørende for vekst i 

velstand og velferd. Størst vekst får vi når arbeids-

kraft og kapital brukes i næringer med høy avkast-

ning på de ressursene de legger beslag på. I den 

økonomiske politikken er det et overordnet mål å 

legge til rette for effektiv ressursbruk slik at verdi-

skapingen kan bli så høy som mulig. Høy verdiska-

ping er et mål også dersom politikken har ambisiøse 

fordelingspolitiske mål. Jo høyere produktivitets-

vekst desto mer kan vi ta ut i form av lønnsøkning 

eller mer fritid.  

I land med mindre innslag av koordinert lønnsdan-

nelse ser man oftere at timelønnen i hver enkelt virk-

somhet er knyttet til produktiviteten til den aktuelle 

arbeidstaker. På grunn av den norske, kollektive, 

formen for lønnsdannelse ser vi ikke en slik sam-

menheng i like stor grad i Norge. Hvis belønningen 

for ekstra innsats er liten reduseres imidlertid insen-

tivet til å jobbe hardt.  

Om man imidlertid tar et steg tilbake og ser på hele 

populasjonen av virksomheter i for eksempel Norge 

har imidlertid en sammenpresset lønnsstruktur en 

rekke virkninger på produktivitet i økonomien.  

Den sammenpressede lønnsstrukturen, eller nær-

mere bestemt et høyt minste timelønnsnivå, bidrar 

til at noen virksomheter med lav lønnsomhet/pro-

duktivitet ikke klarer å drive lønnsomt og må legge 

ned produksjonen. Lønnsnivået bidrar dermed til å 

bedre produktiviteten ved at vi ikke har så mye næ-

ringsvirksomhet som er lavproduktiv. Ledig arbeids-

kraft må omstilles til mer produktive virksomheter.   

Videre gir relativt lave lønninger i toppen av lønns-

fordelingen større bruk av høyt kvalifisert arbeids-

kraft, gjennom at denne type arbeidskraft er relativt 

billig. Dette gjør det også særlig ettertraktet å inves-

tere i høyproduktive virksomheter ettersom disse gir 

høy avkastning når en relativt liten andel av verdi-

skapingen per time går til lønnsutbetalinger. All ver-

diskaping over lønnskorridorens øvre grense tilfaller 

virksomhetseierne. 

2 Konsekvenser av Den norske modellen 
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En annen viktig driver er at et relativt høyt lavtlønns-

nivå leder til substitusjon mot kapital og et høyere 

«normalnivå» av kapital (høy kapitalintensitet). Pro-

duktiviteten øker altså gjennom insentiver for å ta i 

bruk maskiner og annen teknologi, samt at man inn-

retter arbeidskraften mer effektivt fordi den er dyr. 

Samlet sett bidrar altså en sammenpresset lønns-

struktur til en økt plassering av arbeidskraft og kapi-

tal i virksomheter som er mer produktive. 

I årene mellom 1970 og midten av 2000-tallet opp-

levde Norge en betydelig høyere produktivitetsvekst 

sammenlignet med andre land, som også har resul-

tert i høyere inntektsvekst. I denne tidsperioden gikk 

Norge fra å være blant OECD-landene med relativt 

lav nasjonalinntekt til å være blant de landene med 

høyest nasjonalinntekt og levestandard. 

Produktivitetsveksten de siste ti årene har imidlertid 

vært klart lavere enn i tiårene før. I perioden 1995-

2005, lå den gjennomsnittlige produktivitetsveksten 

på rundt 3 prosent i året. I perioden fra 2006-2016, 

falt veksten til i underkant av 1 prosent årlig. Lavere 

produktivitetsvekst er imidlertid ikke noe særnorsk 

fenomen, men har rammet de aller fleste land.2 

2.3 Tilrettelegger for lav ledighet 

I det private næringslivet er hovedpoenget med ta-

riffavtaler at utviklingen i lønnskostnadene knyttes 

til den økonomiske situasjonen i bedriftene. Når 

lønnsdannelsen i en økonomi er basert på et sys-

tem av koordinerte tariffavtaler, skapes det rom for 

en økonomisk politikk som sikter mot full sysselset-

ting.  

 

 

 
2 Behovet for å forsterke produktivitetsveksten i Norge er utførlig drøftet i 
Produktivitetskommisjonens to rapporter (NOU 2015: 1; NOU 2016: 3). 

Uten kollektiv forhandlingsmakt hos arbeidstakerne 

vil justeringen av lønninger bli frikoblet fra lønnsom-

heten i bedriftene. Kolsrud og Nymoen (2014) viser 

at den nominelle pris- og lønnsdannelsen da blir 

mer ustabil enn i et system der lønningene i privat 

næringsliv bestemmes gjennom kollektive avtaler. 

Det skyldes at når lønnsomheten i næringslivet ikke 

er en avgjørende faktor i koordineringen av priser 

og lønninger, erstattes den av arbeidsledigheten 

som disiplinerende kraft i lønnsdannelsen. 

2.4 Utfordringer for Den norske modellen 

 En rekke forhold kan utfordre den norske modellen 

i årene som kommer. Dette gjelder særlig det 

økende presset mot arbeidsplasser uten særskilte 

krav til kompetanse eller utdanning. Det kan isolert 

sett bidra til å føre oss i retning av et todelt arbeidsliv 

med sosial dumping, økte lønnsforskjeller, press på 

trygdesystemet svekket tillit til samfunnsmodellen 

generelt og svakere oppslutning om fagforeninger, 

som hvis det går langt vil true partenes rolle i og der-

med fundamentet for den samordnede lønnsdan-

nelsen.  

Digitalisering kan bidra i samme retning, ved å er-

statte stadig flere arbeidsoppgaver. Arbeidsinn-

vandring øker særlig konkurransen om jobbene 

som ikke krever spesiell kompetanse. Denne utford-

ring gjelder imidlertid først og fremst lavere inntekts-

grupper i samfunnet. 

Den norske modellen bidrar imidlertid trolig til at vi 

står bedre rustet til å møte disse utfordringene enn 

de fleste andre land. Det norske arbeidsmarkedet 

er svært fleksibelt og norske arbeidere meget om-
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stillingsdyktige. Sammenliknet med andre land gis 

særlig de med lave ferdigheter mye opplæring. Ny 

teknologi tas raskt i bruk og skaper nye arbeids-

plasser. Spesielt reagerer lønnsdannelsen raskt 

om norsk økonomi har problemer. Det er lønnsut-

viklingen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 et godt 

eksempel på. 

 

2.5 Ulike tilnærminger internasjonalt 

OECD Employment outlook 2018 (OECD, 2018) vi-

ser i en undersøkelse av lønnsdannelsen i de 35 

medlemslandene, at kollektive organisasjoner på 

både arbeidsgiver og arbeidstakersiden gir et ar-

beidsmarked som fungerer bedre enn der lønns-

dannelsen skjer i den enkelte bedrift: Koordinerte 

systemer kjennetegnes ved høyere sysselsetting, 

lavere arbeidsløshet, bedre integrering av svake 

grupper og mindre ulikhet i lønn enn fullt desentrali-

serte systemer.  

Lønnsdannelse er et komplekst system formet av 

økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle forhold i 

hvert enkelt land. OECD deler landene i fem kate-

gorier etter hvordan lønnsdannelsen er organisert. 

Norge plasseres i kategorien der lønnsdannelsen 

gir de beste resultatene for samfunnet, sammen 

med Sverige, Danmark, Nederland, Østerrike og 

Tyskland. I disse landene kjennetegnes lønnsfor-

handlingene av sterke parter på begge sider. For-

handlingene skjer typisk på bransjenivå med nasjo-

nal koordinering, men med fleksibilitet i form av lo-

kale avtaler (OECD gir lønnsdannelsen i denne 

gruppen fellesbetegnelsen «Organiserte, desentra-

liserte og koordinerte kollektive forhandlingssyste-

mer»).  

I motsatt ende finner vi den største gruppen, med 

hele 14 land, inkludert USA og Storbritannia. Der er 

det ingen nasjonal koordinering og forhandlinger om 

lønn og arbeidsvilkår skjer på selskapsnivå. Dette 

er den organiseringen som ligger nærmest «stan-

dard» økonomisk teori. 

Ifølge standardteorien vil fagforeninger presse opp 

lønningene slik at lønnsnivået blir høyere og syssel-

settingen lavere enn i markedsløsningen. Det ska-

per en konflikt mellom innsidere som har jobb og 

høy lønn og outsidere som ikke har jobb. Resulta-

tene til OECD er altså stikk i strid med dette. Høyere 

sysselsetting betyr at også de som vanligvis sliter 

med å skaffe seg jobb klarer seg bedre med kollek-

tiv lønnsdannelse. I Norges gruppe er det også 

mindre ufrivillig deltid. Rapporten dokumenterer 

også at ansattrepresentanter i bedriftsstyrer bidrar 

betydelig til å bedre arbeidsforholdene, både i form 

av bedre opplæring, økte karrieremuligheter og la-

vere stressnivå. 

Høy koordineringsgrad gir små lønnsforskjeller 

At koordinering i lønnsdannelsen er nært knyttet til 

små lønnsforskjeller kommer tydelig fram i Figur 

2.1. Land med høy koordineringsgrad har i all ho-

vedsak små lønnsforskjeller. Det gjelder både i den 

øverste og nederste delen av fordelingen.  

Figur 2.1 Sammenhengen mellom koordinerings-
graden i lønnsdannelsen og lønnsforskjeller. Lønns-
forskjeller i øverste halvdel er definert ved desil 9 
delt på desil 5, nederste halvdel ved desil 5 delt på 
desil 1 

 

Kilde: Faksimile fra Bjørnstad og Johansen (2002). 
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Eichengreen og Iversen (1999) forklarer dette med 

at det ikke bare er forhandlinger mellom arbeidsta-

ker- og arbeidsgiverorganisasjoner i koordinerte 

lønnsdannelsesregimer. Det er også forhandlinger 

internt i og mellom organisasjonene som koordine-

rer hvilke krav de skal prioritere. Ved høy koordine-

ringsgrad er det bare én bærekraftig løsning som vil 

stå seg gjennom gjentakende forhandlingsrunder, 

nemlig når lavlønnsgrupper får høyere prosentvise 

lønnstillegg enn andre. Dette kjenner vi igjen i 

Norge, der arbeidstakerne krever nettopp dette – og 

der andre arbeidstakergrupper og arbeidsgiverne i 

betydelig grad godtar det. 

Unios medlemmer har tapt på økt sammenpressing, 

ved at lavtlønnsoppgjør i frontfaget i stor grad ble 

overført til offentlige oppgjør, særlig på 90-tallet. 

Holden-utvalgene argumenterte for at for stor sam-

menpressing ikke ville være opprettholdbart over tid 

som forhandlingsløsninger (se både Holden I (2000) 

og Holden III (2013)). 

Spørsmål til diskusjon 

1) Sikrer Den norske modellen velferd, sysselsetting, 
konkurranseevne og stabil økonomi? 

2) Bør Unio fortsatt støtte modellen? 
3) Er modellen fleksibel nok? 
4) Gis det tilstrekkelig åpning for utjevning av lønnsfor-

skjeller? 

Foreslått lesestoff* 

• Desentralisert lønnsdannelse: Avindustrialisering og 
økt ledighet selv med et tøffere arbeidsliv.  
https://ssb.brage.unit.no/ssb-
xmlui/handle/11250/177680 
 

• OECD Employment outlook 2018.  https://read.oecd-
ilibrary.org/employment/oecd-employment-out-
look-2018_empl_outlook-2018-en 

*Se for øvrig referanseliste bakerst i dokumentet 

https://ssb.brage.unit.no/ssb-xmlui/handle/11250/177680
https://ssb.brage.unit.no/ssb-xmlui/handle/11250/177680
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2018_empl_outlook-2018-en
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2018_empl_outlook-2018-en
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2018_empl_outlook-2018-en
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Den norske modellen for lønnsdannelse har bidratt 

til at det i Norge har vært og er relativt små forskjel-

ler i lønnsnivå mellom ulike næringsområder og yr-

kesgrupper. 

De siste tiårene har det imidlertid vært en økning i 

lønnsforskjeller. Det er en rekke forklaringer som 

ligger bak. Trolig er en sterk produktivitetsvekst i en-

kelte bransjer en viktig bidragsyter til at vi i dag fin-

ner flere næringer som har dratt fra industrien i 

lønnsutviklingen, som i sin tur trolig har bidratt til å 

dempe organisasjonsgraden i norsk økonomi for 

enkelte yrkesgrupper. For flere av de næringene 

som har falt etter er forklaringen knyttet til økt ar-

beidsinnvandring, noe som i stor grad har vært knyt-

tet til yrker med lavt kompetansebehov.  

Det finnes rom innenfor frontfagsmodellen for avvi-

kende lønnsutvikling for enkeltgrupper, så lenge 

den gjennomsnittlige lønnsveksten ikke ligger for 

langt unna frontfagets lønnsvekst. Det er også mulig 

med en intern omfordeling innenfor enkelte grupper 

uten at gruppens gjennomsnittlige utvikling avviker 

fra frontfagets. 

 

3.1 Om rammen for lønnsveksten 

Lønnsutviklingen til de største forhandlingsområ-

dene er fremstilt i Figur 3.1. De dekket om lag 57 

prosent av alle lønnstakerårsverk i Norge i 2019 

(NOU:8, 2020). 

Rammen følges i stor grad innenfor NHO-Industri 

sitt område. Det er imidlertid flere årsaker til at ram-

men ikke følges helt nøyaktig. Veksten i årslønn be-

regnes fra ett år til et annet. Endringer i sammen-

setningen av sysselsatte i området kan også påvir-

kes fra ett år til et annet, som gjør at veksttallet ikke 

treffer like godt i industrien. En annen viktig forkla-

ring på at rammen ikke treffer helt er tillegg og andre 

godtgjørelser som omfattes av i beregningene av 

årslønnen sammen med overheng fra tidligere år 

3 Lønnsforskjeller i den norske økonomien 

Figur 3.1. Vekst i årslønn i større forhandlingsområder og anslag for rammen fra Industrioverenskomsten. 
Prosent. 2010-2019 
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som følge av at det tar noe tid inn i hvert enkelt år 

før Industrioverenskomsten er forhandlet og trer i 

kraft. «Bom» kan selvsagt også skyldes at noen har 

tatt ut mer eller mindre enn rammen tilsier. 

Videre ser vi at Virkebedrifter i varehandelen, Fi-

nanstjenester og Spekterbedrifter i helseforetakene 

har klare avvik fra rammen i perioden 2014-2019, 

og da særlig på oversiden. Trolig skyldes noe av av-

vikene her at man i forhandlingene har hatt en la-

vere koordineringsgrad.  

For statlig- og kommunalt ansatte, samt ansatte i 

øvrige Spekterbedrifter som i hovedsak er ansatte i 

statlig helt- eller delvis eide foretak ser vi en annen 

tendens. Her synes lønnsveksten å ligge svært tett 

opp mott rammen fra Industrioverenskomsten.   

3.2 Næringsfordelte lønnsforskjeller 

Når vi ser på utviklingen i timelønn for næringsho-

vedområdene i nasjonalregnskapet fra 1970 til 

2019, var det ganske stabile forskjeller i timelønn på 

tvers av de fleste næringer frem til slutten av 1990-

tallet, se figur 2.3 i Benedictow m.fl. (2021).  

Selv om det også fra 2000-tallet har vært en rekke 

næringer med svært lik lønnsvekst, er det enkelte 

næringer som har hatt en timelønn som har vokst 

betydelig mer, mens noen få andre har blitt frakjørt.  

I det nedre sjiktet er det særlig overnatting og ser-

veringsvirksomhet, som skiller seg ut, sammen med 

utenriks sjøfart (sort stiplet linje) og jordbruk og 

skogbruk som også har falt etter i lønnsutviklingen. 

Det syntes imidlertid å være næringene som har 

hatt høyest lønnsvekst som drar spredningen i løn-

ninger opp. Her finner vi blant annet næringsgrup-

pene fiske fangst og akvakultur, faglig vitenskapelig 

og teknisk tjenesteyting, omsetning og drift av fast 

eiendom sammen med finansierings og forsikrings-

virksomhet. 

Figur 3.2. Gjennomsnittlig månedslønn fordelt på yrkeshovedgruppe og sektor. 2019 

 
Note: Yrkeshovedgrupperingen til SSB søker å omfatte alle yrker i økonomien og bygger på internasjonale standarder.  Se Bene-

dictow m.fl. (2021) for mer informasjon om hva de ulike yrkeshovedgruppene omfatter. 
Kilde: SSB 

Ledere

Administrerende direktører

Akademiske yrker

Høyskoleyrker

Kontoryrker

Salgs- og serviceyrker

Bønder, fiskere mv.

Håndverkere

Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere…

Renholdere, hjelpearbeidere mv.

Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen Privat sektor og offentlige eide foretak
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Fra rundt 2014 har reallønnsveksten vært svak i de 

aller fleste næringer. Det faller sammen med slutten 

av en lang periode med høye oljepriser. 

3.3 Lønnsforskjeller mellom yrker 

Det norske arbeidsmarkedet består av en rekke 

ulike underenheter som i varierende grad kan be-

tegnes som avgrensede arbeidsmarkeder. Næ-

ringsinndelingene danner grensene for flere ar-

beidsmarkeder, men for mange er yrkesgruppe en 

mer hensiktsmessig inndeling da det for mange yr-

ker finnes arbeidsplasser i en rekke ulike næringer. 

Figur 3.2 viser gjennomsnittlig månedslønn fordelt 

på hovedyrkesgruppe og sektor, og beskriver noen 

overordnede trekk knyttet til forskjeller i lønninger 

på tvers av yrker. 

Av figuren ser vi at det er betydelige likheter på tvers 

av ulike yrkesgrupper og sektorer. En generell trend 

synes å være at sysselsatte i statsforvaltningen har 

noe høyere lønn enn tilsvarende yrker i kommune-

forvaltningen og at yrker som krever høyere utdan-

ning og lederstillinger har en bedre gjennomsnittlig 

månedslønn. 

Foruten akademiske yrker, høyskoleyrker og direk-

tører og ledere ligger gjennomsnittlig månedslønn 

på om lag 30-40 000 kroner. Forskjellene mellom 

sektorene for yrkesgruppene i dette lønnssjiktet er 

også relativt små. For bønder og fiskere mv. og 

salgs- og serviceyrker gir imidlertid jobb i statsfor-

valtningen om lag 5 000 mer i månedslønn mens 

kontoryrker betales noe mer i privat sektor. 

Hvis vi ser på de fire høytlønnede gruppene, er 

spredningen noe større på tvers av sektorer. Høy-

skoleyrker og akademiske yrker får i gjennomsnitt 

7-10 000 mer i lønn i privat sektor, sammenlignet 

med tilsvarende kommunale og statlige stillinger. 

Forskjellen mellom offentlig og privat sektor er imid-

lertid størst når vi ser på lønningene til administre-

rende direktører. En statlig ansatt administrerende 

direktør får om lag 26 000 mer i lønn enn i en tilsva-

rende stilling i privat sektor og kommuneforvalt-

ningen. Ledere er etter administrerende direktører 

den best lønnede yrkesgruppen, og i dette sjiktet er 

månedslønnen i privat og statlig sektor om lag den 

samme. 

 

 

 

 

 

Spørsmål til diskusjon 

1) Drøft årsaker til ulik lønnsvekst mellom næringer og 
mellom yrkesgrupper 

2) Hvilke forhold kan berettige lønnsforskjeller? 
3) Hvem og hva bestemmer lønnsveksten til ditt for-

bunds yrkesgrupper /næring?  
4) I hvilken grad er det et mål at lønnsveksten i samfun-

net bør være mest mulig lik? 

Foreslått lesestoff* 

• ssb.no: Alder og yrke påvirker lønnsgapet. 
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-pub-
likasjoner/alder-og-yrke-pavirker-lonnsgapet 
 

• ssb.no. Her kan du sjekke lønna i ditt yrke. 
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-pub-
likasjoner/her-kan-du-sjekke-lonna-di 
 

*Se for øvrig referanseliste bakerst i dokumentet 

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/alder-og-yrke-pavirker-lonnsgapet
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/alder-og-yrke-pavirker-lonnsgapet
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/her-kan-du-sjekke-lonna-di
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/her-kan-du-sjekke-lonna-di
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Flertallet av Unios medlemmer jobber i offentlig sek-

tor. Om lag 92 prosent av medlemmene er i Utdan-

ningsforbundet, Norsk sykepleierforbund, Forsker-

forbundet og Politiets fellesforbund, jf. Figur 4.1. 

Medlemmene er i all hovedsak ansatt i offentlig sek-

tor. I offentlig sektor møter man på to av grunnpila-

rene i den norske modellen, nemlig en ansvarlig 

økonomisk politikk og frontfagsmodellen. Dette leg-

ger rammene for lønnsutviklingen til Unios medlem-

mer. 

Figur 4.1 Unios medlemmer fordelt på forbund (lis-
tede forbund i fallende omfang) 

 

Kilde: Unios hjemmeside 

Ifølge Teknisk beregningsutvalg (se tabellen i Ved-

legg 1), har det vært ganske lik lønnsutvikling mel-

lom de ulike forhandlingsområdene over de ti siste 

årene. Finanstjenester skiller seg likevel ut med litt 

høyere lønnsvekst enn de andre. 

Undervisningsansatte (inkluderer her alle utdan-

ningsforbundets skolefolk inkludert grunnskole og 

vgs i fylkeskommunene) hadde litt lavere gjennom-

snittlig årslønnsvekst enn industriarbeidernes 

(frontfaget) i perioden 2009-2014, mens gjennom-

snittet i 2014-2019 var litt høyere. Det siste gjelder 

også for helseforetakene, der blant annet medlem-

mer av Norsk sykepleierforbund inngår, mens dette 

området i gjennomsnitt hadde om lag samme lønns-

vekst som industriarbeiderne årene 2009-2014. 

I forbindelse med meklingen mellom KS og Unio i 

2019 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg 

som så på lønnsutvikling for undervisningsansatte 

sammenlignet med øvrige ansatte i KS-området. 

Her dokumenteres det at undervisningspersonale 

har hatt lavere lønnsutvikling enn andre grupper i 

KS-området i perioden 2004-2019. 

De fleste medlemmene i Norsk sykepleierforbund 

jobber i virksomheter innenfor enten Spekter eller 

KS sine forhandlingsområder. Lønnsstatistikk for 

avtalt lønn inkl. ulempetillegg fra både Spekter og 

KS viser at spesialsykepleiere og helsesøstre 

(inngår kun i KS-området) hadde høyere gjennom-

snittlig lønnsvekst i årene 2013-2018 enn industriar-

beidere. Unntaket var sykepleiere og jordmødre på 

Spekter-området, som hadde marginalt lavere 

lønnsvekst, mens sykepleiere på KS-området fikk 

om lag samme lønnsvekst som industriarbeiderne i 

gjennomsnitt. Jordmødre på KS-området opplevde 

høyere lønnsvekst enn frontfaget i gjennomsnitt. 

Merk imidlertid at tallene ikke er helt sammenlign-

bare grunnet forskjeller i utarbeidelse av lønnssta-

tistikkene. Samtidig peker sykepleiere på Spekter-

områder seg ut som en gruppe som har oppnådd 

lavere lønnsvekst enn de andre. 

I tabellen i Vedlegg 2 vises timelønnen i utvalgte 

næringsområder relativt til industrilønnen hvert 

femte år fra 1970 til 2019. Tabellen illustrerer der-

med hvordan utviklingen i timelønnen relativt til in-

dustrien har vært over en lengre tidshorisont. Med 

unntak av varehandel og finansierings- og forsik-

ringsvirksomhet var de ulike næringsområdene 

svært nær timelønnen i industrien i 1970. Varehan-

delen lå imidlertid 14 prosent under, mens finansie-

Utdannings
forbundet

49 %

Norsk 
sykepleierforbund

32 %

Forskerforbundet
6 %

Politiets Fellesforbund

Norsk Fysioterapiforbund
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Bibliotekarforbundet

Skatterevisorenes Forening

Det Norske Diakonforbund

4 Unios medlemmer 
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ring og forsikringsvirksomhet lå hele 30 prosent 

over timelønnen i industrien. 

Frem mot 90-tallet falt timelønningene relativt til in-

dustrien i alle næringsområder, med unntak av va-

rehandelen. Etter dette ser vi imidlertid at løn-

ningene i statsforvaltningen og finansiering og for-

sikringsvirksomhet tok seg noe opp igjen frem til 

2019. De relative timelønningene i kommuneforvalt-

ningen, forretningsmessig tjenesteyting og i vare-

handelen har imidlertid fortsatt å falle. I 2019 var 

lønningene i disse tre næringsområdene om lag 12-

13 prosent lavere enn i industrien. 

4.1 Forskjellene øker med utdanningslengde 

Figur 4.2 sammenligner den årlige industrilønnen 

med lønnen til sysselsatte med tilsvarende utdan-

ningslengde i kommunen og fylkeskommunen slik 

dette kommer frem i NOU2020:8. Figuren viser at 

de relative forskjellene mellom kommunene og fyl-

keskommunene og industrien også gjelder for års-

lønnen.  

En interessant sammenheng som kommer fram av 

Figur 4.2 er at de absolutte forskjellene mellom de 

ulike forhandlingsområdene syntes å øke jo høyere 

utdanningsnivå man har. Forskjellen er lavest for de 

med grunnskole som høyeste fullførte utdannings-

nivå (23 000 kroner i året) og høyest for de med mer 

enn 4 år med høyere utdanning (219 000 kroner i 

året). Vi ser også av figuren at industrien har relativt 

sett flere sysselsatte med videregående utdanning, 

inkludert fagutdanning enn kommunene og fylkes-

kommunene. Videre er det flere i kommunene og 

fylkeskommunene med høyere utdannelse. 

Figur 4.2 Gjennomsnittlig årslønn i tusen (høyre akse) og andel av sysselsatte i prosent fordelt på utdan-
ningsnivå. 2019. 

 

Kilde: NOU 2020:8 og SØA 
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4.2 Lønnsgap mellom menn og kvinner 

I 2019 var gjennomsnittlig månedslønn for heltids-

ansatte kvinner 88,9 prosent av tilsvarende lønn for 

heltidsansatte menn, det tilsvarende tallet for et års-

verk er 87,6 prosent. De siste ti årene har denne 

andelen vokst gradvis (NOU:8, 2020). 

Lønnsforskjellene har flere årsaker. Forskjeller i 

kvinners og menns yrkesdeltakelse, utdanning, ar-

beidserfaring og kompetanse er viktige faktorer bak 

lønnsforskjellene (NOU:8, 2020). Menn jobber i 

større grad i privat sektor mens kvinner i større grad 

jobber i offentlig sektor. Menn har også i større grad 

høyere stillinger. 

Dersom man sammenligner kvinners og menns 

lønn innenfor samme foretak, som jobber i samme 

stilling og har like personlige ressurser, avdekkes 

små eller ingen lønnsforskjeller, se for eksempel 

NOU:6 (2008). 

Det som trolig er den viktigste forklaringen på for-

skjellene er at menn og kvinner velger ulike yrker, 

bransjer og sektorer. Med andre ord skyldes lønns-

forskjellene mellom menn og kvinner først og fremst 

det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og verdsettingen 

av kvinnedominerte yrker. Lønnsforskjellene ligger 

mellom tariffområder og ikke i dem. 

Figur 4.3 viser Kvinners lønn som andel av menns 

målt med heltidsekvivalenter etter utdannings-

lengde, og kvinneandelen i de ulike utdannings-

gruppene. Den viser at lønnsgapet er størst for inntil 

fire års utdannelse på universitet/høyskolenivå 

(UH). Der er kvinneandelen klart høyest, og de aller 

fleste har arbeider i offentlig sektor. Eksempelvis er 

sykepleierlønninger lave sammenliknet med 

 

 

 
3 NOU 2020:8, 2.2 og 2.3 rapport 

mannsdominerte yrker med tilsvarende utdannings-

lengde i industrien. Også mellom menn og kvinner 

øker lønnsforskjellene med alder.3 

Figur 4.3 Kvinners lønn som andel av menns, hel-
tidsekvivalenter.  

 

           Kilde: Kilde NOU 2020:8, tabell 4.14 

4.3 Hvor stor betydning har lønnsutviklingen til 

Unios medlemmer for den norske modellens 

utvikling? 

Unios 268 175 yrkesaktive medlemmer i 2019 ut-

gjorde om lag 21 prosent av alle yrkesaktive fagfo-

reningsmedlemmer i Norge.4 Med andre ord utgjør 

Unios medlemmer en stor andel av det organiserte 

arbeidslivet.  

De aller fleste av Unios yrkesaktive medlemmer ar-

beider i offentlig sektor, som har full tariffavtaledek-

ning. I privat sektor er det derimot anslått at maksi-

malt 50 prosent av de ansatte er omfattet av en ta-

riffavtale (Nergaard K. , 2016).  

Den norske modellen for lønnsdannelse er av-

hengig av en tilstrekkelig samordning for å fungere 

4 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/arborg  
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i tråd med hensikten. Etterlevelse av frontfagsmo-

dellen er en av betingelsene. Normen som settes i 

frontfaget må etterleves av følgerfag for å motvirke 

at vi får en særnorsk lønnsutvikling som svekker 

den kostnadsmessige konkurranseevnen til norsk 

næringsliv.  

Unios medlemmers lønnsutvikling har dermed be-

tydning for den norske modellen. En lønnsutvikling i 

tråd med normen satt av frontfaget, vil bidra til å 

opprettholde modellen. Derimot vil en lønnsvekst ut-

over normen bidra til å svekke den. Imidlertid kan 

også lønnsvekst under normen bidra til å undermi-

nere modellen, fordi det over tid vil svekke oppslut-

ningen om den. Selv lønnsvekst i tråd med normen 

kan imidlertid være utilstrekkelig til å sikre oppslut-

ningen, hvis lønnsforskjellene i samfunnet oppleves 

som store i utgangspunktet eller har fått lov til å «skli 

ut» over tid. Det gjelder særlig for grupper som har 

relativt lavt lønnsnivå. Lik lønnsvekst reduserer ikke 

forskjeller. I en slik situasjon kan det oppstå krav om 

høyere lønnsvekst for grupper som henger etter, 

eventuelt krav om et engangsløft i lønningene. 

Noen av Unios medlemsgrupper har blitt hengende 

etter i lønnsutviklingen. Isolert sett kan man da ar-

gumentere for at et lønnsløft til slike grupper bidrar 

til å redusere lønnsforskjellene. Samlet har imidler-

tid KS-området hatt om lag samme lønnsvekst som 

frontfaget siden begynnelsen av 2000-tallet. Det be-

tyr at andre grupper hatt høyere lønnsvekst. Selv 

om lønnsforskjellene blir mindre med et lønnsløft for 

enkelte grupper, blir samlet lønnsvekst høyere, som 

igjen vil øke presset på K-sektor og dermed Den 

norske modellen. I neste kapittel ser vi nærmere på 

hvordan gruppene som har blitt hengende etter kan 

få et lønnsløft. 

4.4 Privat og offentlig sektor i samspill 

Etter at pandemien brøt ut i fjor vår ble modera-

sjon framhevet som viktigere enn noen gang i fjor-

årets lønnsoppgjør. Partene ble til slutt enige om en 

ramme på 1,7 prosent fra frontfaget, som de etter-

følgende oppgjørene skulle forholde seg til. 

Den foreløpige rapporten fra Det tekniske bereg-

ningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) indike-

rer at ansatte i offentlig sektor har vært lojale til den 

beskjedne rammen, og i større grad enn privat sek-

tor. I industrien kan lønnsøkningen være på godt 

over 2 prosent, mens varehandel og finansnæ-

ringen kan ende over 3 prosent. 

Frontfagsmodellen skal ikke bare sikre de konkur-

ranseutsatte næringene i privat sektor, men skal 

også sikre «riktig» lønnsnivå og likeverdige mulig-

heter for rekruttering til både offentlig og privat sek-

tor. 

Samspillet mellom privat og offentlig sektor er sen-

tralt for norsk økonomi. Vi trenger et velfungerende 

og konkurransedyktig næringsliv som bidrar med 

produksjon av varer og tjenester. Samtidig er næ-

ringslivet avhengig av god kapasitet og høy kvalitet 

på offentlige tjenester. 

Denne avhengigheten har vært tydeligere enn noen 

gang under pandemien: Bedrifter og næringsvirk-

somhet mister inntektsgrunnlaget eller stenges ned 

når smitten truer kapasiteten i helsevesenet.  

Pandemien har rammet skjevt. I privat sektor har 

noen næringer gjort det godt, mens andre har slitt 

tungt og mange har måttet legge ned virksomheten, 

i hvert fall midlertidig, og arbeidsledigheten er høy. 

Arbeidsplasser i offentlig sektor er relativt trygge, og 

Unios medlemmer er i liten grad truet av arbeidsle-

dighet. 

Lønn er imidlertid også viktig for at offentlig sektor 

skal makte å rekruttere den riktige kompetansen. 

Det er mangel både på lærere og kvalifiserte syke-

pleiere, særlig intensivsykepleiere.  
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Det er viktig å finne den rette balansen, Det er liten 

tvil om at utfordringene knyttet til lønn og rekrutte-

ring samt kapasitet og kvalitet i offentlige tjenester, 

blir et viktig tema i kommende oppgjør. 

 

 

 

 

 

Spørsmål til diskusjon 

Unio baserer lønnsforskjeller på utdanning, erfaring, an-
svar og risiko. 

1) Hvor store lønnsforskjeller er rimelig basert på 
disse kriteriene? 

2) Hva skyldes lønnsforskjeller mellom kvinner og 
menn? 

3) Hvordan kan urimelige forskjeller fjernes? 

Foreslått lesestoff* 

• ssb.no: Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner 
minker. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artik-
ler-og-publikasjoner/lonnsforskjellene-mellom-
kvinner-og-menn-fortsetter 

 

• ssb.no: Mastergrad gir høyere lønn. 
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-
publikasjoner/mastergrad-gir-hoyere-lonn 

 

• Foreløpig rapport fra teknisk beregningsutvalg 
2021. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tbu-
forelopig-rapport-2021/id2834708/ 

*Se for øvrig referanseliste bakerst i dokumentet 

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/lonnsforskjellene-mellom-kvinner-og-menn-fortsetter
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/lonnsforskjellene-mellom-kvinner-og-menn-fortsetter
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/lonnsforskjellene-mellom-kvinner-og-menn-fortsetter
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/mastergrad-gir-hoyere-lonn
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/mastergrad-gir-hoyere-lonn
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tbu-forelopig-rapport-2021/id2834708/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tbu-forelopig-rapport-2021/id2834708/
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Det er i hvert fall på kort sikt fullt mulig med en 

lønnsvekst som avviker fra frontfagets for enkelte 

grupper som ikke virker begrensende på K-sektors 

muligheter for tilgang på arbeidskraft. En viktig for-

utsetning er da at lønnsveksten angår underenheter 

av arbeidsmarkedet som i liten eller ingen grad for-

holder seg til industrien. Denne forutsetningen er i 

stor grad tilfredsstilt hos Unios medlemsgrupper.  

Over tid kan imidlertid en slik endring i relative løn-

ninger føre til endringer i befolkningens preferanser 

for arbeidsplass og yrkesvalg, som kan gi utslag i et 

behov for økte lønninger i konkurranseutsatt sektor 

for å holde på arbeidskraft. Igjen er det spørsmål om 

i hvor stor grad en endring i relative lønninger påvir-

ker langsiktige yrkesvalg og behovet for økte løn-

ninger i konkurranseutsatt sektor. 

For å heve de relative lønningene til grupper som 

har blitt hengende etter, finnes flere mulige tilnær-

minger. Hver av tilnærmingene har imidlertid både 

fordeler og ulemper. Her vil vi kort drøfte noen mu-

ligheter som finnes og mulige konsekvenser. 

Kontaktutvalget5 sa i 2003 at det er viktig at det in-

nenfor de gjeldende rammene gis rom for endringer 

i relative lønninger som sikrer et velfungerende ar-

beidsmarked og en rettferdig lønnsutvikling (NOU 

2003: 20, 2003). 

De ulike forslagene varierer i hovedsak etter hva de 

krever av endringer i institusjonene i den norske 

modellen for lønnsdannelse. Her diskuterer vi de 

økonomiske implikasjonene som ligger i de ulike til-

nærmingene. 

 

 

 
5 Regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene. Kontaktutvalget le-
des av statsministeren og tjener som forum for gjensidige orienteringer 

5.1 Omfordeling av lønnsvekst innenfor offentlig 

sektor 

En mulighet til å øke medlemmenes relative løn-

ninger er en omfordeling av samlet lønnsvekst i of-

fentlig sektor, men hvor den samlede lønnsutvik-

lingen følger frontfagsmodellen. 

Denne tilnærmingen innebærer at man må under-

søke nærmere hvilke yrkesgrupper som potensielt 

kan «tåle» mindre vekst i en periode. Her vil det 

være naturlig å legge til grunn at yrkesgrupper som 

har høyere lønn enn Unios medlemmer får relativt 

lav lønnsvekst.  

Mulige kandidater er grupper som har økt i omfang 

innenfor offentlig sektor i senere år, der lønnsnivået 

også kan være relativt høyt, for eksempel innenfor 

kommunikasjon, administrasjon, innleide konsulen-

ter og lederstillinger. 

Her kan man tenke seg en omfordeling ved at det vi 

kan kalle kjernevirksomhet i offentlig sektor, som 

blant annet lærere og sykepleiere, politi – typiske 

representanter for Unios medlemmer – får en rela-

tivt høyere lønnsvekst enn ovennevnte grupper. 

Dette forslaget kan innebære at noen yrkesgrupper 

i offentlig sektor vil få en svakere lønnsutvikling enn 

de ville hatt i privat sektor. Dette kan gjøre det ut-

fordrende for offentlig sektor å holde på disse yrkes-

gruppene. Da må en gjøre en avveining i forhold til 

et eventuelt tap ved å redusere sysselsettingen noe 

i slike grupper. 

mellom impliserte parter og interessegrupper i forbindelse med lønnsopp-
gjør. 

5 Handlingsrommet for Unios medlemmer – hvordan kan lønningene 
heves for grupper som har blitt hengende etter? 
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Det faktiske omfanget av og størrelsen på lønnsfor-

skjeller i offentlig sektor er imidlertid uklart. Dette 

kreves det nærmere undersøkelser for å kartlegge. 

5.2 Større avvik fra frontfaget 

Frontfaget virker å ha hatt en noe svakere binding i 

den koordinerte lønnsdannelsen de senere årene, 

se for eksempel Benedictow m.fl. (2021). Utvidelsen 

av lønnsspennet har særlig gått i retning av at noen 

næringer og yrkesgrupper tjener bedre enn det 

lønnsveksten i frontfaget skulle tilsi.  

En alternativ tilnærming til å bedre de relative løn-

ningene i Unio kan derfor være at også deres med-

lemmer skal avvike fra lønnsveksten i frontfaget for 

å redusere eller lukke lønnsgapet til relevante grup-

per. En slik tilnærming kan gjennomføres som et 

større enkelthopp i medlemmenes lønninger eller 

ved at medlemmenes lønnsvekst følger noe annet 

enn rammen som angis i frontfaget. 

Her kan det imidlertid nevnes at industrien har hatt 

en høyere produktivitetsvekst enn næringshoved-

områdene utdanning, offentlig administrasjon og 

helse og omsorg som Unios medlemmer i større 

grad befinner seg i. Dette har bidratt til at frontfags-

modellen har gitt en bedre lønnsutvikling for Unios 

medlemmer sammenlignet med om lønnsutvik-

lingen fulgte den målte produktiviteten på deres ar-

beidsplasser. Produktivitet i offentlig sektor er imid-

lertid vanskelig å måle, og det kan derfor tenkes al-

ternative kurser å følge enn produktivitetsutvik-

lingen i både industrien og i offentlig sektor kan 

danne grunnlaget for en alternativ utvikling. 

En lønnsutvikling som avviker betydelig fra det som 

følger av frontfagets vil være utfordrende både fordi 

det vil gi en lønnsutvikling som avviker fra den koor-

dinerte lønnsdannelsen for store yrkesgrupper, og 

fordi det vil gi en betydelig økning i offentlige lønns-

utgifter. Et sentralt spørsmål vil da være om offentlig 

sektor i så fall ville bidra til å øke lønnsforskjeller i 

norsk økonomi på en måte som bidrar til å svekke 

frontfagsmodellen. 

5.2.1 Økt lønn må finansieres 

Selv om lønn og godtgjørelser utgjør en relativt liten 

andel av både utgifter og inntekter i staten, innebæ-

rer en lønnsøkning i offentlig sektor nødvendigvis 

Temaboks: Konsekvenser for Den norske modellen av 
større lønnsforskjeller 

Større lønnsspredning kan dempe de positive konsekven-
sene små lønnsforskjeller har på produktivitetsutviklingen. 

Dersom lønningene i lavproduktive yrker faller kan dette 
bidra til at flere ressurser bindes opp i næringsvirksomhet 
som er mindre produktiv, det vil da være mulig å binde opp 
kapital og arbeidskraft i næringsvirksomhet som ikke er like 
produktiv.  

Hvis de høyproduktive nærings- eller yrkesgruppene får 
økte lønninger vil dette dempe etterspørselen etter høyt 
utdannet arbeidskraft. Videre vil eiernes andel av verdiska-
pingen dempes og dermed dempe insentivene for å inves-
tere i høyproduktive yrker. På grunn av de økte lønnskost-
nadene vil imidlertid virksomheter ha en sterkere interesse 
av å bytte ut arbeidskraft med kapital. På grunn av disse 
motstridende effektene er det uklart hva som vil skje med 
kapitalintensiteten per sysselsatt. Dette vil trolig også bidra 
til å dempe etterspørselen etter høyproduktiv arbeidskraft, 
som i hovedsak innebærer arbeidskraft som har tatt høy-
ere utdanning. 

Jo lavere organiseringsgraden er i samfunnet, jo mindre 
virkning vil de organiserte lønnsforhandlingene ha på ikke-
organiserte næringer eller yrkesgrupper. Koordineringsgra-
den vil bli lavere, og lønnsforskjellene større.  Enkelte stu-
dier indikerer at når lønnsforskjellene øker som følge av for 
eksempel lavere lønnskoordinering, faller også oppslut-
ningen rundt offentlige velferdsordninger, som bidrar til at 
lønnsforskjellene øker ytterligere, særlig gjennom at vel-
ferdsstatens vern for lavtlønte forsvinner (Moene & Barth, 
2012). 

Små lønnsforskjeller i et samfunn er videre forbundet med 
en rekke andre aspekter ved samfunnet utover rene øko-
nomiske virkninger. For eksempel finnes det studier som 
finner at små lønnsforskjeller bidrar til større politisk stabi-
litet (Alesina & Perotti, 1994) og har positiv innvirkning på 
folkehelsen (Wilkinson, 2006). 
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en omprioritering av midler. Økte lønninger kan fi-

nansieres ved økte skatter, redusert offentlig tjenes-

tetilbud, økte budsjettunderskudd eller en kombina-

sjon av flere av disse. 

Å kreve inn skatt påfører samfunnet kostnader. I til-

legg til innkrevings- og andre administrasjonskost-

nader kan skatter føre til uønsket tilpasning og dår-

lig allokering av samfunnets ressurser. Slike kost-

nader er anslått til å ligge et sted mellom 0,05 og 0,2 

kroner å kreve inn en ekstra skattekrone. (SSB, 

2015). Dersom en lønnsøkning til Unios medlem-

mer skal komme fra økt skatteinnkreving vil dette 

med andre ord koste samfunnet mer enn den di-

rekte kostnaden forbundet med lønn. 

En annen mulighet er omfordeling av statens utgif-

ter. Dette kan for eksempel innebære å øke egen-

andeler i offentlig tjenestetilbud og stramme inn eller 

fjerne velferdsordninger. Alternativt kan det også in-

nebære å begrense andre yrkesgruppers lønnsut-

vikling, og kun gjøre omfordelinger blant offentlige 

sysselsatte. 

En tredje mulighet for å finansiere økt lønn blant 

Unios medlemmer er gjennom økt budsjettunder-

skudd. Dette innebærer at man finansierer lønnsøk-

ningen med økt gjeld eller bruk av oppsparte midler. 

Begge disse alternativene vil nødvendigvis inne-

bære at det på et senere tidspunkt vil skje en økning 

i skattenivå eller reduksjon av tjenestetilbud. Altså 

vil økt budsjettunderskudd være en finansierings-

form som kun skyver regningen fram i tid. 

Høyere lønninger vil uansett komme på toppen av 

utgiftene til pensjon, helse og omsorg, som øker be-

tydelig som følge av en aldrene befolkning. Dette 

utgjør allerede en betydelig utfordring for det norske 

velferdssamfunnet, og med det også en utfordring 

for den norske modellen, som blant annet påpekt i 

Finansdepartementet (2017). 

5.3 En annen sammensetning av frontfaget  

En tredje tilnærming kan være en annen sammen-

setning av frontfaget, som potensielt kan gi en høy-

ere lønnsvekst enn det som følger av dagens front-

fag.  

Sammensettingen av det som i dag anses som 

frontfaget er basert på en tanke om at dette er næ-

ringsvirksomhet vi ønsker å legge til rette for.  Sam-

tidig kan det argumenteres for at frontfaget heller 

burde utgjøres av andre næringer som har en høy 

eksportandel. Figur 5.1 viser samlet eksport av va-

rer utenom råolje og naturgass og eksport av tjenes-

ter. Norsk eksport av tjenester utgjør en viktig del av 

samlet eksport og er en næringsvirksomhet som det 

kunne være ønskelig å legge til rette for. 

En slik tilnærming vil kunne ivareta mange av de po-

sitive egenskapene som er forbundet med front-

fagsmodellen og den koordinerte lønnsdannelsen. 

En slik omlegging kan potensielt også få flere av de 

høytlønnede tjenestenæringene som finansiering 

og forsikring og informasjon og kommunikasjon «inn 

i folden» og minke avstanden fra lønnsutviklingen til 

den øvre delen av lønnssjiktet. 

Her er det imidlertid et viktig poeng at industrien i 

praksis egner seg godt som frontfag fordi den er or-

ganisert som et stort samordnet forhandlingsom-

råde for relativt mange lønnstakere. Det er ikke til-

felle i tjenestesektoren i samme grad. I tillegg ville 

en generelt høyere lønnsvekst ramme tradisjonell 

eksport og føre til en raskere og mindre skånsom 

omstilling av næringslivet til tiden som kommer, der 

oljesektoren vil spille en mindre rolle i norsk øko-

nomi. 
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Figur 5.1 Tjeneste- og vareeksport utenom råolje 
og naturgass. Faste 2015-priser. 1970-2019 

 

Kilde: SSB 
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Spørsmål til diskusjon 

1) Hvilke ulike måter kan vi benytte for å sikre lønnsløft 
for grupper, og hvilke konsekvenser kan slike løft ha? 

2) Hvilke alternativer finnes til den norske modellen, og 
hvilke konsekvenser er knyttet til disse? 

Foreslått lesestoff* 

3) forskning.no. Sterk økning i lønnsforskjeller.  
https://forskning.no/sosiologi-ulikhet/sterk-okning-
i-lonnsforskjeller-mest-i-det-offentlige/1256413 
 
 

*Se for øvrig referanseliste bakerst i dokumentet 

https://forskning.no/sosiologi-ulikhet/sterk-okning-i-lonnsforskjeller-mest-i-det-offentlige/1256413
https://forskning.no/sosiologi-ulikhet/sterk-okning-i-lonnsforskjeller-mest-i-det-offentlige/1256413
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Vedlegg 1. Tabell 1.1 i NOU 2020: 8 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020. Årslønnsvekst fra året før i prosent for noen store forhandlingsområder. Per årsverk 

 NHO-bedrifter i industrien     Kommuneansatte Spekter-bedrifter 

 Industri 
i alt 

Industri-
arbei-
dere 

Industri-
funksjo-
nærer 

Virkebedrif-
ter i varehan-

del1 

Finans- 

tjenester2 

Offentlig 
forvalt-

ning3 

Stats- 

ansatte4 

Kommu-
neansatte 

i alt5 

Undervis-
ningsan-
satte 

Øvrige  
ansatte 

Helsefore-
takene 

Øvrige  
bedrifter 

2010 4,1 3,6 4,3 3,6 5,5 3,7 4,5 3,7 3,6 3,7 3,5 3,5 
2011 4,6 4,4 4,7 3,6 4,8 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,0 4,1 
2012 4,2 4,1 4,1 3,3 3,4 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 3,7 4,2 
2013 3,9 3,5 4,3 4,0 6,1 3,7 3,5 3,7 3,2 3,9 3,8 3,6 
2014 3,3 3,0 3,2 3,5 3,2 3,3 3,4 3,2 6 2,3 6 3,7 6 3,4 3,3 

2015 2,5 2,5 2,5 3,3 4,3 3,1 2,8 3,3 6 3,9 6 3,2 6 2,7 2,7 

2016 1,9 2,0 2,2 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,0 8 2,4 

2017 2,4 2,6 2,7 3,1 3,8 2,5 2,3 2,5 2,3 2,6 3,6 8 2,4 

2018 2,6 2,8 2,8 2,7 3,2 2,9 2,7 2,9 2,8 3,0 3,4 2,9 
2019 3,1 3,1 3,0 3,0 3,4 11 3,5 3,8 12 3,5 3,0 3,7 3,4 3,3 

Samlet vekst 2009-2014 21,8 20,0 22,4 19,3 25,2 20,4 21,3 20,5 18,6 21,3 19,8 20,1 

Gjennomsnitt per år9 4,0 3,7 4,1 3,6 4,6 3,8 3,9 3,8 3,5 3,9 3,7 3,7 

Samlet vekst 2014-2019 13,1 13,7 13,9 15,5 18,4 15,2 14,8 15,6 15,4 15,9 16,0 14,5 

Gjennomsnitt per år9 2,5 2,6 2,6 2,9 3,4 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 2,7 

Årslønn 2019, per årsverk 625 400 496 200 784 700   565 200 612 200 534 600 584 300 519 800 615 300 568 200 
Årslønn 2019, heltidsansatte    541 900 699 500        

Antall årsverk, 2019 155 300 85 700 69 600 55 1007 24 5007 653 800 146 900 399 400 91 000 308 500 107 40010 56 100 

1 Tallene gjelder heltidsansatte. 
2 Heltidsansatte i medlemsvirksomheter (arbeidsgivermedlemmer) i Finans Norge utenom ledere. Endringer i bonusutbetalinger påvirker lønnsveksten i enkelte år. Fra 2018 benyttes datamateriale for hele 
året. 
3 Totalt for statsansatte, kommuneansatte og ansatte i helseforetakene. T.o.m. 2016: prosentvis vekst vektet med årsverk. Fra 2017: Gjennomsnitt for året er beregnet på lønnsnivå og årsverk for samme år 
og året før. 
4 Eksklusiv de statlig eide helseforetakene. Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen. 
5 Omfatter ansatte i kommunene, fylkeskommunene og andre virksomheter som er medlemmer i KS, herunder bedriftsmedlemmer. Tallene omfatter også stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse 
og undervisningsstillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse. 
6 For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisnings-
ansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte ble ikke årslønnsveksten 
påvirket. 
7 Antall heltidsansatte. 
8 For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 med 0,4 prosentpoeng og trakk opp anslaget i 2017 med 0,4 prosentpoeng. Deler av lønns-
oppgjøret i 2016 ble også først utbetalt i 2017, noe som ytterligere trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 og ytterligere trakk opp anslaget i 2017. Strukturendringer trakk i samme retning. 
9 Geometrisk gjennomsnitt. 
10 Antall arbeidsforhold i sykehustjenester omfattet av statsforvaltningen i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. 
11 Beregnet ut fra korrigert lønnsnivå for 2019 på grunn av endringer i innrapportering av yrkeskoder fra noen medlemmer av Finans Norge. 
12 Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng, se boks 1.1. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå for Beregningsutvalget, Beregningsutvalget og KS 
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Vedlegg 2. Timelønn i faste 2015-kroner som andel av timelønn i industri. 1970-2019 

 
Verftsindu-
stri  Varehandel  

Finansierings- 
og forsikrings-
virksomhet 

Forretningsmessig 
tjenesteyting 

Statsforvalt-
ning 

Kommunefor-
valtning 

1970 109 % 82 % 130 % 96 % 102 % 107 % 
1975 109 % 82 % 116 % 92 % 95 % 102 % 
1980 109 % 86 % 115 % 91 % 92 % 100 % 
1985 109 % 85 % 116 % 93 % 92 % 98 % 
1990 106 % 90 % 117 % 90 % 85 % 95 % 
1995 106 % 91 % 118 % 91 % 87 % 94 % 
2000 106 % 92 % 121 % 93 % 91 % 94 % 
2005 109 % 91 % 125 % 92 % 96 % 89 % 
2010 109 % 87 % 128 % 87 % 97 % 86 % 
2015 109 % 85 % 132 % 86 % 97 % 86 % 
2019 104 % 87 % 134 % 88 % 99 % 87 % 

 

Kilde: SSB og SØA 
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