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ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Kommunal Landspensjons-

kasse gjensidig forsikringsselskap i samsvar med avtalen mellom partene. 

Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for beslut-

ninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Samfunnsøkono-

misk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, egne data og 

data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke oppdrag. Vi 

vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, men kan 

likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. Usikker-

het er et element i alle analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser forsøker 

vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. 

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom Samfunnsøkono-

misk analyse AS og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. 
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1. Innledning 

Lønnsveksten i Norge i 2014 ble betraktelig lavere enn det som har vært vanlig det siste tiåret. Det 

tekniske beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (heretter kalt Beregningsutvalget) anslo i sin rap-

port fra februar 2015 lønnsveksten for ansatte i de største forhandlingsområdene til om lag 3,2 

prosent, og til 3 prosent for industriarbeiderne i frontfaget. Gjennomsnitt per år for frontfaget var 

4,4 prosent lønnsvekst i perioden 2004-2009, og 3,7 prosent for 2009-2014.1  Oppgjøret i 2014 var 

et hovedoppgjør, og ble gjennomført som et forbundsvist oppgjør.  I frontfaget ble man enige om 

en ramme for oppgjøret på 3,3 prosent for oppgjøret som helhet, noe som ble ansett som relativt 

ambisiøst med hensyn til «lønnsmoderasjon». Det at Beregningsutvalget anslo at lønnsveksten i 

2014 ble enda lavere enn det som var rammen for oppgjøret, er av mange blitt tatt som prov på 

at de forbundsvise oppgjørene var meget høyt koordinerte.  

Det er et utbredt syn at den fornyede tilliten mellom partene i lønnsoppgjørene, og høy koordine-

ringsvilje, også vil prege lønnsoppgjøret i 2015. I sin siste makroøkonomiske prognose anslår for 

eksempel Statistisk sentralbyrå lønnsveksten i Fastlands-Norge til 2,9 prosent i 2015.2  Det er imid-

lertid ikke bare oppgjørsform og fornyet koordinering som peker i retning av lav lønnsvekst frem-

over.  Det er også flere økonomiske faktorer som trekker i retning av moderate oppgjør de nær-

meste årene. 

 Gjennom frontfaget blir trenden i lønnsutviklingen i Fastlands-Norge knyttet til hvordan det går 

med avkastningen på investeringer i konkurranseutsatt industri. Lønnsomheten må være god nok 

til at tilstrekkelig kapital investeres, slik at denne næringen kan videreutvikles og overleve i den 

internasjonale konkurransen. Fra tid til annen betyr dette at det blir nødvendig å tilpasse lønns-

veksten til endrede avkastningskrav, eller som en kompensasjon for bortfall av inntekter fra leve-

ranser i etablererte markeder. Den avtagende lønnsveksten i industrien høsten 2014 kan være én 

viktig indikator på at vi befinner oss i starten av en slik fase.  Betydelige reduksjon i oljeselskapenes 

investeringer i olje- og gassproduksjon, som bedrifter i Fastlands-Norge har hatt store leveranser 

til, er den viktigste enkeltfaktoren i dette bildet. I motsatt vektskål ligger den betydelige devalue-

ringen av krona, som også er en del av den dynamikken som er utløst av det kraftige oljeprisfallet 

høsten 2014.   

Disse faktorene, og flere andre som det er sannsynlig er av betydning for lønnsveksten, er repre-

sentert i den makroøkonomiske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) som vi har benyttet 

til å framskrive lønnsveksten i offentlig sektor og i den private delen av Fastlands-Norge. Progno-

seperioden er fra 2015 til 2019. 

                                                        
1 Tabell 1.1 i GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015, Foreløpig hovedrapport fra Det tekniske bereg-
ningsutvalget for inntektsoppgjørene. Arbeids- og sosialdepartementet, Oslo 16. februar 2015. https://www.re-
gjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/tbu_foreloepig_hovedrapport_2015.pdf 
2 Vedlegg: Makroøkonomiske Hovedstørrelser 2003-2018 i Økonomiske analyser 1/2015. http://ssb.no/nasjo-
nalregnskap-og-konjunkturer/oa/_attachment/221181?_ts=14c08f07698 
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Kapittel 2 gir en oppfriskning av den såkalte «3-trinnsmetoden» for modellering og framskrivning 

av lønn i kommunal sektor. Etter at NAM ble utvidet med denne modellen i 2014 har Statistisk 

Sentralbyrå gjennomført en såkalt hovedrevisjon av det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR her-

etter). Fordi databasen til NAM i stor grad består av tidsserier fra KNR, var det nødvendig å foreta 

en re-estimering av alle modellens relasjoner.3  Denne gjennomgangen har ført til flere endringer 

i NAM, men ikke i måten vi har implementert 3-trinnsmetoden på, og alle hovedresultatene fra 

2014-rapporten er beholdt i den oppdaterte versjonen av modellen.  

Prognosene i denne rapporten er basert på analyser som ble gjennomført første halvdel av mars 

2015. Kapittel 3 gir en kort redegjørelse for den makroøkonomiske situasjonen på dette tidspunk-

tet. 

Kapittel 4.1 gjør rede for hvilke forutsetninger som er benyttet for å framskrive de viktigste ekso-

gene variablene i NAM. Kapittel 4.2 og 4.3 rapporterer deretter resultatene av framskrivninger av 

lønnsveksten i kommunal sektor, og øvrige endogene variabler i NAM, fra 1. kvartal 2015 til 4. 

kvartal 2019 – som vi for korthets skyld skriver som 2015(1) -2019(4). 

  

                                                        
3 En hovedrevisjon av nasjonalregnskapet betyr at alle tidsserier i prinsippet kan bli revidert, og over «hele his-
torien». Dette skyldes at en hovedrevisjon betyr at det det tas i bruk både nye beregningsmetoder, og nye kil-
der for primærdata.  
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2. Modellering av lønnsvekst i kommunesektoren i 
NAM 

NAM er en økonometrisk modell som brukes til å 

analysere norsk makroøkonomi og til å lage progno-

ser for flere viktige makroøkonomiske variabler. En 

utvidelse som modellerer lønnsveksten i kommune-

sektoren er dokumentert i en rapport fra 2014.4 I 

denne rapporten gir vi oppdaterte prognoser for 

kommunal lønnsvekst ved hjelp av den såkalte 3-

trinnsmetoden som ble omtalt i 2014-rapporten.  

I den ordinære versjonen av NAM er det lønnsdan-

nelsen i den private delen av Fastlands-Norge som 

er modellert. Det teoretiske rammeverket forutset-

ter at det er kollektive avtaler i arbeidslivet som i 

hovedsak bestemmer den nominelle lønnskost-

nadsutviklingen, og at bedriftene i en viss grad kan 

velte økte lønnskostnader over på produktprisene.5 

Resultatet av dette samspillet er at reallønnskost-

naden per time, og realvalutakursen holdes i gjensi-

dig og dynamisk balanse gjennom lønns- og prisjus-

tering.  

Innenfor den norske modellen har regelen vært at 

lønnsutviklingen i offentlig sektor i hovedsak blir 

bestemt av rammen for lønnsveksten i den private 

delen av næringslivet. Kommuneoppgjøret kommer 

imidlertid etter statsoppgjøret i de årlige lønnsfor-

handlingene. Forhandlingsløsningene i statsoppgjø-

ret «kopieres» ofte i stor grad til kommuneoppgjø-

ret. Kommunal lønnsvekst bestemmes dermed 

også delvis i staten.  

Hovedtanken i modellen som legges til grunn i 

denne rapporten er som nevnt at offentlig sektor er 

lønnsfølgere, og at den private delen av Fastlands-

Norge er lønnsledere. Videre har vi pålagt (etter 

                                                        
4 Rapport nr. 11-2014, «Utvikling av NAM til prognosemodell for kommunelønn». 
5 En teoretisk fremstilling finnes i vedlegget i Rapport nr. 11-2014. 

NAM står for Norwegian Aggregate 
Model. Det er en modell som gir progno-
ser for de viktigste makroøkono-
miske størrelsene i norsk økonomi. NAM 
er et modellprosjekt som strekker seg 
fra professor ved Universitetet i Oslo, 
Ragnar Nymoens, tidlige økonometriske 
arbeider av lønns- og prisutviklingen i 
Norge. Siden da har også professor Gun-
nar Bårdsen ved NTNU i Trondheim del-
tatt i videreutviklingen av modellen.  

NAM brukes i dag både til forskningsfor-
mål og for undervisning. Versjoner av 
modellen er operative for å utarbeide 
prognoser for den norske makroøkono-
mien, og en utvidet versjon brukes i Fi-
nanstilsynet for stresstesting av finansi-
ell stabilitet. 

Viktige forutsetninger for modellens re-
sultater er anslag på petroleumsinveste-
ringene, offentlig konsum, den økono-
miske aktiviteten i norske eksportmark-
eder, prisveksten og rentenivået hos 
Norges handelspartnere og oljeprisen. 

De økonomiske sammenhengene som er 
tallfestet gir modellprognoser for blant 
annet BNP Fastlands-Norge, prisstig-
ningen, importvektet kronekurs, lønns-
vekst, ledighetsnivået, kredittveksten 

(K2) og flere norske rentesatser. 

Om NAM 
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empirisk testing) at statsforvaltningen er leder innenfor offentlig sektor, og at kommunesektoren 

er lønnsfølger. Til sammen gir dette tre trinn til bestemmelse av prognosen for kommunelønn:  

1. Det første trinnet bestemmer lønnsveksten i den private delen av Fastlands-Norge. 

2. Det andre trinnet bestemmer lønnsveksten innen statlig sektor. 

3. Det tredje trinnet bestemmer lønnsveksten i kommunesektoren.  

For trinn 1 bestemmes lønnsveksten av egne variable, men for hvert av trinnene 2 og 3 bestemmes 

lønnsveksten av lønnsveksten i trinnet over pluss av egne forklaringsvariabler: 

 

 

Vi kan betrakte lønnsveksten som utfallet av forhandlinger der lønnstakerne formulerer krav ba-

sert på mål om konsumentreallønna, mens bedriftene og eierne først og fremst vil være opptatt 

av å kontrollere produsentreallønn.  Siden det er nominell lønnsvekst som avtales i forhandling-

ene vil ingen av partene nå sine respektive reallønnsmål fullt ut. Men lønnsveksten vil bli høyere, 

desto større avstand det er mellom partenes reallønnambisjoner. Forholdet mellom KPI og pris-

indeksen på bruttoproduktet er en indikator på hvor stor avstanden mellom reallønnsmålene er. 

Lønnsvekst 
i privat 
Fastlands-
Norge

Egne 
forklarings-
faktorer

Lønnsvekst 
i staten

Lønnsvekst 
i privat 

Fastlands-
Norge

Egne 
forklarings-

faktorer

Lønns-
vekst i 

kommuner

Lønns-
vekst i 
staten

Egne 
forklarings-

faktorer
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Det er derfor ikke én enkelt faktor 

som dominerer bestemmelsen av 

lønnsutviklingen i den private delen 

av Fastlands-Norge. Det er flere slike 

«lønnsdrivere» som er inkludert i 

NAM, og disse kan dessuten variere i 

betydning fra en periode til en annen.  

Dersom hypotesen om statlig og kom-

munal sektor som lønnsfølger har 

støtte i data, vil alle disse faktorene 

«overføres» fra lønnsdannelsen i pri-

vat Fastlands-Norge til lønningene i 

statlig og kommunal forvaltning. 

Det er lønn per årsverk vi ønsker å 

modellere i offentlig forvaltning, 

mens det er lønn per time som model-

leres i privat Fastlands-Norge. Derfor 

har vi i modellen tatt hensyn til at an-

tall timer per årsverk stadig endres, 

ikke minst på grunn av kalendereffek-

ter. 

Mer presist er lønnsbegrepet i de to 

grenene av offentlig forvaltning mo-

dellert som lønn per årsverk i millio-

ner kroner og per 1000 heltidsekviva-

lent sysselsatte, slik det måles i det år-

lige nasjonalregnskapet (NR) og i det 

kvartalsvise nasjonalregnskapet 

(KNR).  Lønn per årsverk omtales også 

som årslønn. Årslønn beregnes også 

av Beregningsutvalget. De gjør det 

imidlertid på bakgrunn av lønnssta-

tistikken og ikke Nasjonalregnskapet 

(se boks). Beregningsutvalget ønsker 

årslønnstall for forhandlingsområder, 

og ikke sektorer slik som i Nasjonal-

regnskapet. Et annet forhold ved tall-

materialet fra Beregningsutvalget er 

at det er «ferskvare» som har sin 

Årslønn fra lønnsstatistikken og fra Beregningsut-

valget 

Lønn per beregnet årsverk med utgangspunkt i 

time- eller månedslønn eksklusive overtidstillegg, 

men inklusive andre typer tillegg. Det omfatter 

både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte 

er regnet om til heltidsekvivalenter. Ved beregning 

av årslønn forutsettes det at det gis full lønn under 

ferie, sykefravær, permisjoner med mer.  

Påløpt årslønn fra nasjonalregnskapet 

Lønnen en lønnstaker normalt vil motta i løpet av 

kalenderåret dersom vedkommende jobber fulltid, 

ikke har fravær og ikke har betalt overtid. Årsløn-

nen omfatter fastlønn inklusive etterbetalinger, fe-

riepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg 

knyttet til arbeidets art. Naturallønn, overtidslønn 

og sluttvederlag er ikke inkludert.  

Lønn per årsverk fra nasjonalregnskapet 

Forholdet mellom de samlede lønnsutgifter ekskl. 

arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier og antall 

utførte årsverk målt i heltidsekvivalenter. Heltids-

ekvivalenter er summen av antall heltidsjobber (ar-

beidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltids-

jobber (med andel av fulltidsjobb som vekt).   

Lønn per utførte timeverk fra nasjonalregnskapet 

Forholdet mellom de samlede lønnsutgifter ekskl. 

arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier og antall 

utførte timeverk for lønnstakere. I utførte timeverk 

inngår overtidstimer, mens fravær på grunn av fe-

rie, sykdom eller permisjon ikke inngår.  

Lønnsbegreper 
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funksjon nettopp i de årlige lønnsoppgjørene. Det finnes derfor ikke lange historiske tidsserier som 

har blitt laget og revidert med offisiell statistikk som formål. Når det kommer til stykket er det 

derfor NR og KNR som er de beste datakildene for makroøkonomisk modellering. 

Når det gjelder selve lønnsmodelleringen kan det kanskje lette tolkningen av prognosene å se på 

den konkrete utformingen av det «tredje-trinn» i denne versjonen av modellen:  

Δ𝑤ℎ𝑘𝑡 = −0,51(𝑤ℎ𝑘𝑡−1 − 𝑤ℎ𝑠𝑡−1 + JUSTERING) + 0,97Δ𝑤ℎ𝑠 + 0,70𝑑𝑢𝑚 + 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑙𝑒𝑑𝑑𝑡 
           (𝑠𝑒)                (0,10)                                                                                         (0,05)                   (0,15)  

der 𝑤ℎ𝑘𝑡  og 𝑤ℎ𝑠𝑡   betegner lønnsnivået målt i logaritmisk skala i periode t i henholdsvis kommu-

nal og statlig sektor.6 Δ betyr at variabelen er målt på endringsform. 𝑑𝑢𝑚 betegner en tidsserie 

som er én i de tre kvartalene 1995(1), 2009(4) og 2012(3) og null ellers7. Standardfeil er rapportert 

i parentes under koeffisientene (indikert med (se)). Ligningen viser at lønnsveksten i kommunal 

sektor, i gjennomsnitt, følger lønnsveksten i staten (Δ𝑤ℎ𝑠) i et forhold nær én-til-én, samtidig som 

det korrigeres for avvik fra likevektrelativlønn gjennom feiljusteringsleddet som står rett etter lik-

hetstegnet.8  

Vi ser at feiljusteringskoeffisienten er stor i tallverdi og at den er statistisk signifikant, med en t-

verdi på -5. En feiljusteringskoeffisient på -0,51 betyr at avvik fra den estimerte likevekten blir 

korrigert i løpet av ett år. Feiljusteringsmekanismen har en intuitiv appell i lønnsforhandlingene i 

offentlig forvaltning, da forhandlingslederne til de kommuneansatte vil kunne vise til lønnsnivåene 

(og tilleggene) som er oppnådd i staten i inneværende år og tidligere (ved etterslep). Dette kom-

mer til syne i Figur 1, der vi ser at lavere lønnsvekst i én sektor ett år, typisk etterfølges av høyere 

lønnsvekst i samme sektor neste år. Til tross for at det i enkelte år har blitt nokså forskjellige utfall 

av oppgjørene i stat og kommune, har den akkumulerte veksten i staten kun overgått den i kom-

munen med 4 prosentpoeng over perioden 1995 – 2014.  

                                                        
6 Utvalgsperioden er 1995(1) - 2014(4) og estimeringsmetoden er minste kvadraters metode. Vi har foretatt 
diagnostiske tester som viser at restleddet kan betraktes som normalfordelt, slik at de oppgitte standardfeilene 
til koeffisientene kan brukes til å vurdere statistisk signifikans. 
7 De tre kvartalene er identifisert automatisk ved å benytte såkalt «impuls indikator metning (IIM)», hvor alle 
statistisk insignifikante dummyvariabler er fjernet ved hjelp av en algoritme for automatisk variabelvalg, etter å 
ha inkludert dummyvariabler for alle observasjoner, jf. Doornik og Hendry (2013). 
8 Dynamiske økonometriske modeller, og feiljusteringsmodeller (eller likevektjusteringsmodeller) spesielt, er 
behandlet på en elementær måte i Bårdsen og Nymoen (2011), og mer avansert i Bårdsen og Nymoen (2014). 
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Figur 1: Årslønnsvekst i offentlig forvaltning, heltidsekvivalenter 

 

Kilde: SSB, Nasjonalregnskapet 

Legg også merke til at vi i feiljusteringsleddet har inkludert en nivåjusteringsvariabel, kalt «JUSTE-

RING». Denne korrigerer for det gjennomsnittlige relative forholdet mellom lønnsnivået i kommu-

nal og statlig sektor gjennom fra 1995 til i dag. Lønnsnivået i staten har i gjennomsnitt vært nær 

12,5 prosent høyere enn i kommunene over perioden 1995 – 2014. I stedet for at denne nivåfor-

skjellen skal fanges opp av et konstantledd, har vi valgt å inkludere den som en del av feiljuste-

ringsleddet. Figur 2 viser utviklingen i den relative nivåforskjellen, målt som differansen i logarit-

men av lønnsnivået i de to sektorene. Mellom 2001 og 2002 ser vi et tydelig brudd i serien. Dette 

skyldes sammensetningseffekter som følge av overføringen av driften av sykehusene fra fylkes-

kommunen til staten i 2002. Dermed er sammensetningen av arbeidsstyrken i stat og kommune 

en annen i 2002 enn i 2001. Vi kontrollerer for dette i modellen ved å legge inn et skift i nivåjuste-

ringsvariabelen i 2002, fra -0,125 til -0,135. 

Figur 2: Forholdet mellom lønnsnivået i kommune og stat (tilnærmet prosentvis forskjell) 

 

Kilde: SSB, nasjonalregnskapet 
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3. Litt om situasjonen i Norge og utlandet ved starten 
av prognoseperioden 

Lønningene i offentlig forvaltning er ikke på samme måte avhengig av lønnsevnen i bedriftene, 

som tilfellet er for lønningene i den private delen av Fastlands-Norge. Nettopp for å unngå at 

lønns- og arbeidsvilkår i offentlig sektor blir frikoblet fra resten av arbeidslivet, er det en viktig del 

av den norske modellen at oppgjørene i offentlig sektor i stor grad følger lønningene i de kollektive 

avtalene i frontfaget.  Det er også på grunn av denne helheten i lønnsdannelsen at det er relevant 

å vurdere det bredere samfunnsøkonomiske grunnlaget for lønnsveksten, selv om vi er primært 

interessert i å framskrive lønnsnivået i kommunene. 

Norsk realøkonomi  

Norsk økonomi viste tegn til oppgang i første halvår av 2014, men dette snudde raskt til pessi-

misme i andre halvår. Først varslet oljeselskapene en kraftig nedgang i sine investeringer på norsk 

sokkel. Deretter falt oljeprisen med om lag 40 prosent. Oljeserviceselskaper gikk til oppsigelser, 

og arbeidsledigheten økte raskt med rundt 10.000 personer. Korrigerende mekanismer trådde 

imidlertid i kraft. I valutamarkedet sørget redusert etterspørsel etter kroner til at kronekursen 

svekket seg markert. Norges Bank reduserte renta og lønnsveksten ble redusert med nesten ett 

prosentpoeng. Veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge i 2014 endte på 2,3 pro-

sent. 

Skal vi tro nasjonalbudsjettet for 2015, vil vi i år få et underskudd på statsbudsjettet på 164 milli-

arder kroner – 21,5 milliarder mer enn i fjor. Økningen er vel 2 milliarder kroner mindre enn året 

før. Handlingsregelen tilsier et underskudd på 222 milliarder kroner. I stedet for å bruke 4 prosent 

av fondskapitalen slik handlingsregelen åpner for, legges det opp til et forbruk tilsvarende 3 pro-

sent av fondskapitalen, mot 2,8 prosent i fjor. Dersom oljeprisnedgangen i fjor høst vedvarer, vil 

innskuddene i fondet bli langt lavere enn i de siste årene. Dermed vil veksten i den oljepengebru-

ken som følger handlingsregelen avta. Over tid vil dette bli førende for faktisk oljepengebruk, men 

på kort sikt er det ingen slik kobling. Da er det konjunkturene som spiller en viktigere rolle for 

størrelsen på statens underskudd.  

Utlandet 

Internasjonalt har veksten i 2014 vært varierende. Eurosonen sliter fortsatt med svak eller ingen 

vekst. Arbeidsledigheten er høy, og prisene har begynt å falle. Den franske økonomien har stått 

på stedet hvil i tre år, og i Italia faller BNP for tredje år på rad. Heldigvis sikrer vekst i Tyskland noe 

framgang, sammen med oppgang i Spania og Portugal. I Sverige var derimot fjorårets vekst god, 

med et særlig sterkt 4. kvartal. Arbeidsledigheten er imidlertid høy. Framgangen i USA og Storbri-

tannia ser ut til å vedvare. Arbeidsledigheten fortsetter å falle, men i USA er det knyttet bekymring 

til lav arbeidsdeltakelse. Blant de framvoksende økonomiene viste Kina og India stabil høy vekst i 

2014, mens den brasilianske økonomien fortsatte å kjøre på lavgir. I Russland preges økonomien 

av sanksjoner og det nylige fallet i oljeprisen.  
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Norsk og internasjonal pengepolitikk 

Pengepolitikken hos Norges handelspartnere har skiftet i enda mer ekspansiv retning det siste 

halvåret. Som svar på fallende priser i eurosonen har ECB satt rentene nær null og startet med 

kvantitative lettelser. Det samme har Riksbanken, der «reporenten» nå er negativ. Bank of Eng-

land har vedtatt å opprettholde nivået på de kvantitative lettelsene i frykt for deflasjon. Med unn-

tak av i USA, der det ventes at FED vil stramme inn i løpet av 2015, fører altså Norges handelspart-

nere svært ekspansiv pengepolitikk. Forhåpentligvis kan lave renter og tilførsel av ny likviditet sti-

mulere til høyere vekst i Europa. Men pengemarkedsrentene er allerede svært lave, og langsiktige 

statsgjeldsrenter er historisk lave. Det er grunn til å frykte at ekspansiv pengepolitikk alene ikke er 

nok til å løfte kontinentet ut av depresjonen. Vi tror derfor ikke rentene i euroområdet kommer 

til å økes i de første tre årene av vår prognoseperiode. 

Selv om Norges Bank til en viss grad må se til internasjonale rentenivåer i sin utøvelse av penge-

politikk, er norsk prisstigning klart høyere enn deflasjonen i eurosonen. Det innebærer at norske 

realrenter kan bli lavere enn i euroområdet – til tross for høyere nominell rente. Norges Bank 

hoppet over sin sedvanlige varsling om rentenedgang gjennom endringer i egne renteprognoser 

(rentebanen) på sitt rentemøte 11. desember i fjor, og reduserte samtidig styringsrenten med 0,25 

prosentpoeng til 1,25 prosent. Markedet tolket hastverket som et varsel på flere rentereduksjo-

ner, og priset inn ytterligere kutt på 0,5 prosentpoeng. Norges Bank overrasket imidlertid marke-

det ved å holde styringsrenta uendret ved rentemøtet 19. mars i år. Kronekursen styrket seg umid-

delbart med 3,7 prosent mot amerikanske dollar. Prognoser for rentebanen ble imidlertid justert 

ned, og alle signaler peker på et rentekutt i 2. kvartal i år. 

Figur 3: Norske og internasjonale styringsrenter, til med februar 2015 

 
Kilde: ECB, Bank of England, Federal Reserve, Norges Bank, Sveriges Riksbank, Bank of Japan 
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seg på rundt 8,6 kroner per euro. Kronen har også svekket seg mot andre valutaer, blant annet 

den amerikanske dollaren. Den handelsvektede kronekursen har hittil i år vært 7,7 prosent svakere 

enn gjennomsnittet av fjoråret. En slik forbedring av konkurranseevnen har vært kjærkommen for 

konkurranseutsatte virksomheter, som har måttet leve med tiltakende lønnsforskjeller mellom 

sine norske ansatte og konkurrentenes ansatte i utlandet gjennom en årrekke. Kronekursen ble 

riktignok styrket etter sentralbankens overraskelse ved årets første rentemøte.  

Figur 4: Kronekurs (nivå), 1. oktober 2014 – 24. mars 2015    

 

Kilde: Norges Bank 

Lønnsoppgjøret i 2014 

I rapporten fra regjeringens tekniske beregningsutvalg foran inntektsoppgjørene i 2015, som ble 

publisert i midten av februar, er det foretatt en nøye gjennomgang av lønnsutviklingen i 2014.9 

For statsansatte ble årslønnsveksten beregnet til 3,25 prosent. For ansatte i kommunene ble 

lønnsveksten anslått til 3 prosent. Beregningsutvalget har foretatt en dekomponering av lønns-

veksten for kommuneansatte som viser at tarifftillegget i 2014 ga 2,25 prosent lønnsvekst, mens 

overheng fra 2013 og lønnsglidning i løpet av 2014 ga henholdsvis 0,5 prosent og 0,25 prosent. 

Streiken blant undervisningspersonell trakk lønnsveksten ned med 0,3 prosentpoeng for hele 

kommunesektoren. 

Fjorårets tarifforhandlinger var de første etter at Holden III-utvalget la fram sin rapport for hvor-

dan lønnsdannelsen i Norge bør tilpasse seg dagens utfordringer med spenninger mellom sektorer 

og yrkesgrupper. Til tross for at utvalget var bredt sammensatt, med til dels motstridene tariffpo-

litiske syn på arbeidstakersiden, ble det bred enighet om å fortsette med en styrket frontfagsmo-

dell. Som ledd i en slik styrkelse foreslo utvalget blant annet at partene i frontfaget, som utgjøres 

av i hovedsak industribedrifter med hovedtyngde av industriarbeidere, skulle gi et anslag på lønns-

veksten i hele NHO-området i industrien. På den måten kunne malen fra frontfaget lettere legges 

til grunn for partene i de øvrige oppgjørene. Det førte til at NHO for første gang ga et anslag på 

                                                        
9 https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/tbu_foreloepig_hoved-
rapport_2015.pdf 
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lønnsveksten til funksjonærene, som har en betydelig mer individuell lønnsdannelse. Anslaget var 

det samme som for tariffavtaleområdet, nemlig 3,4 prosent. 

Beregningsutvalgets foreløpige fasit fra februar i år viste en samlet lønnsvekst (for Fastlands-

Norge) på 3¼ prosent. Lønnsveksten ser altså ut til å ha blitt lavere enn lagt til grunn i oppgjøret. 

Det var særlig den «sedvanlige» lønnsglidningen i tredje kvartal som uteble i 2014. Det er nærlig-

gende å knytte dette til den betydelige nedgangen i etterspørselen fra petroleumssektoren i 2014, 

som kan ha begynt å avtegne seg i selskapenes resultatutsikter allerede i høsten 2014.  Sammen 

med utsiktene til ytterligere fall i 2015, kan dette også ha gjort det lettere for NHOs medlemsbe-

drifter å overholde den nylagte rammen for funksjonærlønningene. 

Samlet lønnsvekst i Norge i fjor var ifølge SSB 3,1 prosent. I perioden 2009-2013 lå den årlige 

lønnsveksten stabilt på om lag 4 prosent. Det ser altså ut til at har altså skjedd et markant skifte, 

som kan settes i sammenheng med nedgangen i oljeinvesteringene gjennom fjoråret, og med den 

fornyede oppslutningen om frontfagsmodellen etter Holden-III.   

Samfunnsøkonomisk analyses prognosen for lønnsvekst i kommunesektoren i 2014 

Beregningsutvalget benytter som nevnt en litt annen årslønnsberegning enn i KNR (som er den 

variabelen vi benytter i NAM). I følge KNR økte lønna per (heltidsekvivalent) årsverk med 3,3 pro-

sent i staten og med 3,1 prosent i kommunen, altså litt mer enn det Beregningsutvalget kom fram 

til. I fjorårets framskrivning fra Samfunnsøkonomisk analyse var punktanslaget 3,6 prosent lønns-

vekst i kommunene i 2014, mens fasit altså ser ut til å bli 0,5 prosentpoeng lavere vekst. Dersom 

vi legger til bidraget fra lærerstreiken (0,3 prosentpoeng) blir prognosebommen selvsagt noe 

mindre. 
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4. Prognoser for lønnsutvikling i kommunal sektor 

Vi har implementert 3-trinnsmetoden for lønnsdannelse i kommunal sektor i NAM, ved å knytte 

lønn i kommunen til lønn i staten, som videre betinger på lønnsveksten i privat Fastlands-Norge. 

Dette kapittelet rapporterer modellbaserte prognoser for lønnsutviklingen i kommunal forvalt-

ning.  

Initialbetingelsene for modellen er oppdatert til fjerde kvartal i 2014, og simuleringsstart (første 

prognoseperiode) er første kvartal i 2015. Simuleringen stopper ved fjerde kvartal 2019.  

Avsnitt 4.1 går kort gjennom forutsetninger om utviklingen i sentrale eksogene variabler. Avsnitt 

4.2 går deretter gjennom prognosene for lønnsvekst i privat Fastlands-Norge og i statlig- og kom-

munal forvaltning. Avsnitt 4.3 går til slutt gjennom øvrige prognoser for norsk økonomi. 

4.1 Forutsetninger om sentrale eksogene variable 

 

Internasjonal markedsvekst 

Vi legger til grunn at den samlede veksten hos Norges handelspartnere vil gi et moderat vekstbi-

drag til norsk økonomi. God vekst i USA, Storbritannia og Sverige vil trekke veksten opp, mens 

fortsatt stillstand i eurosonen vil trekke veksten ned. For 2014 var veksten i eksportmarketsindi-

katoren 3,2 prosent. Vi forventer en vekst på 4,3 prosent for 2015 og 2016, før veksten tar seg opp 

til 5,4 prosent i 2019. 

Prisvekst hos handelspartnere og 3-mnd renter i euroområdet 

Prisveksten hos handelspartnere antas å bli lav i hele prognoseperioden. I 2015 antas årsveksten 

i konsumprisene å ende på -0,1 prosent. Prisveksten vil så ta seg gradvis opp utover i prognosepe-

rioden, og ender på 1,5 prosent i 2019. Tremånedersrenten i euroområdet er antatt å falle til null 

i 2015, og til å bli liggende på dette historisk lave nivået også i 2016. Fra og med 2017 har vi forut-

satt en gradvis økning, og i 2019 er gjennomsnittlig rente satt til 0,4 prosent. Sist gang pengemar-

kedsrenta var så høy var sommeren 2012.  

Oljepris 

Når det gjelder oljeprisen (spot, USD per fat) har vi tatt utgangpunkt i prisleiet i februar 2015 (53 

USD), og fremskrevet oljeprisen med terminkontraktene på samme tidspunkt. Dette gir en pris-

bane på 62 USD i gjennomsnitt for 2015. Deretter stiger prisen jevnt til 78 USD i 2019. 

 

Investeringer i produksjon og transport av olje og gass 

Vi har lagt til grunn samme forutsetning som i SSBs prognoser i Økonomiske analyser 2015/1, 

nemlig en reduksjon på 16 prosent i 2015 og 8 prosent i 2016. Selv om investeringene da vil be-

finne seg på omtrent samme nivå som i 2010, betyr dette et betydelig etterspørselssjokk for norsk 



Rapport 17-2015                                    Modellbaserte prognoser for kommunelønn 2015-2019 

16 

 

fastlandsindustri (jf. Figur 5). Oljeinvesteringene er forutsatt å synke også i 2017, men da bare med 

2,3 prosent, for så å ligge på samme nivå ut prognoseperioden. Det er på mange måter utbyg-

gingen av Johan Sverdrup feltet i Nordsjøen som gir denne banen for oljeinvesteringene.  Denne 

utbyggingen er blant de aller største i Norges historie som olje- og gassprodusent, og vil med en 

lønnsomhetspris på under 40 USD per fat bli utbygd selv om oljeprisen skulle bli liggende på et 

svært lavt nivå. 

Figur 5: Bruttoinvesteringer i produksjon og transport av olje og gass (i mill. 2012 kroner) 

 
Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Offentlig konsum og investeringer  

Anslaget vårt for veksten i offentlig konsum for 2015 er 2,5 prosent, som er på linje med SSBs 

prognoser i Økonomiske analyser 1/2015. Dette innebærer at offentlig sektor bidrar til noe demp-

ning av de negative konjunkturimpulsene fra nedgangen i oljeinvesteringene. Det er imidlertid 

ikke snakk om noen aktiv motkonjunkturpolitikk. For prognoseperioden samlet sett, kan den of-

fentlige konsumveksten snarere betraktes som konjunkturnøytral. Vi antar at offentlig konsum vil 

vokse svært moderat i de nærmeste årene. Årsaken er at regjeringen trolig vil bruke noe av hand-

lingsrommet på skatte- og avgiftslettelser. Det er også grunn til å tro på god vekst i offentlige 

investeringer. Da er det ikke like stort rom for økt offentlig forbruk. 

Tabell 1: Oppsummering av eksogene anslag. Vekst i prosent der ikke annet fremgår 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Oljeinvesteringer -16,0 -8,0 -2,3 0,0 0,0 

Offentlig konsum 2,5 2,4 1,8 2,5 2,5 

Offentlig investering 5,1 4,3 7,9 4,4 2,5 

Oljepris, i USD per fat 62,3 70,6 73,6 75,7 77,8 

Internasjonal markedsvekst 4,3 4,3 5,3 5,4 5,4 

Inflasjon hos handelspartnere -0,1 0,4 1,2 1,5 1,5 

Pengemarkedsrenta i eurosonen, nivå 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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4.2 Prognoser for lønnsveksten 

For 2015 har Beregningsutvalget anslått overhenget fra fjoråret til 1¾ prosent for ansatte i kom-

munene. Det er streiken blant undervisningspersonell som trekker lønnsoverhenget opp i hele 

kommunesektoren. For ansatte i staten er overhenget anslått til 2 prosent av Beregningsutvalget.  

Lønnsoppgjøret for 2015 er et mellomoppgjør. I slike oppgjør forhandles det bare om lønn. Fjor-

årets arbeidskonflikt i kommunene dreide seg først og fremst om organiseringen av lærernes ar-

beidsuke. Det er avtalt at hovedorganisasjonene skal forhandle på vegne av forbundene og lands-

foreningene, det vil si at det skal gjennomføres som et samordnet oppgjør. Ved starten av oppgjø-

ret har LO signalisert at de ser for seg et moderat lønnsoppgjør for 2015, men der det tas sikte på 

at kjøpekraften opprettholdes. Dette kan tolkes som at en sikter seg inn på en ramme for lønns-

veksten som tilsvarer anslaget på veksten i KPI («inflasjonen») i 2015. I Beregningsutvalget er pro-

gnosen for KPI-veksten satt til 2¼ prosent i 2015. I 2014 var veksten 2 prosent.  

Hensikten med at Beregningsutvalget utarbeider en inflasjonsprognose er nettopp at partene i 

oppgjøret skal ha den samme forventingen til KPI-utviklingen i 2015. I kombinasjon med det be-

regnede lønnsoverhenget på 1¾ prosent, betyr 2¼ prosent forventet inflasjon at målet om uend-

ret reallønn kan nås med svært lave sentrale tillegg i lønnsforhandlingene. 

Det er likevel viktig å huske på at selv om alle lønnsoppgjør innledes med formuleringer som «be-

vare reallønna», så er det til syvende og sist lønnsevnen i bedriftene i frontfaget som danner det 

viktigste premisset for lønnsoppgjørene i Norge. Dette gjelder i alle fall når ser bort fra år der det 

var i ferd med å skje en katastrofe i arbeidsmarkedet. 1988 var et slikt år. Selv om 2015 kan bli et 

utfordrende år for norsk økonomi, er vi ennå ikke i en så alvorlig situasjon som i 1988 eller 2009.   

I følge de foreløpige KNR tallene for 2014, var veksten i lønn per timeverk i den private delen av 

fastlandsøkonomien enda lavere enn for lønn per årsverk: Kun 2,7 prosent. NAM prognosen gir en 

noe høyere vekst i timelønnssatsen i 2015, jf. Figur 6. Denne figuren viser også utviklingen i to av 

de viktigste bestemmende faktorene for lønnsutviklingen: produsentprisveksten og produktivi-

tetsveksten. Summen av disse to gir veksten i lønnsevnen. Vi ser at lønnsevnen framskrives til å 

vokse til om lag 4 prosent utover i prognoseperioden. Dersom inntektsfordelingen mellom ar-

beidskraft og kapital skal holde seg forholdsvis konstant i perioden (en modellforutsetning), vil 

dermed også lønnsveksten øke mot mer normale verdier i prognoseperioden, slik figuren viser. 

En kan spørre seg hvordan en forholdsvis normal lønnsvekst er mulig, gitt alle tegnene på krise i 

norsk næringsliv, som følge av det forventede fallet i oljeinvesteringene i oljevirksomheten? I mo-

dellen er forklaringen at produksjonsveksten holder seg forholdsvis godt oppe i privat tjeneste-

produksjon, også i 2016. Dette henger i sin tur sammen med at konsumetterspørselen fortsetter 

å vokse. Det blir dermed ikke noe markert fall i Fastlands-BNP, slik som i 2008, selv om industrien 

opplever et moderat fall i 2016 i disse NAM-beregningene.10  

                                                        
10 De mer detaljerte resultatene viser en vekst i tradisjonell vareeksport på 8 % i 2016, noe som henger sam-
men med en fortsatt svekkelse av kronekursen. NAM predikerer 6,5 prosent svekkelse i 2015.  
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Figur 6: Årlig lønnsvekst i privat Fastlands-Norge 2000-2014, og prognoser for 2015-2019. Den øvre 
grafen viser lønnsveksten, den nedre KPI-veksten. Høyden på søylene angir summen av produktivi-
tetsvekst og produsentprisvekst (lønnsevnen i bedriftene).  

 
Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 

I lys av modelleringen av lønnsdannelsen i kapittel 2, vil selvsagt lønnsbanen i Figur 6 bety mye for 

lønnsveksten i offentlig sektor. Siden lønnsbegrepet i offentlig sektor er lønn per årsverk, kommer 

riktignok variasjon av timeinnholdet i ett årsverk inn som en viktig moderator. Tabell 2 viser fram-
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tilsier at lønnsveksten i kommunene kan bli litt under fire prosent i alle år utenom 2018. Vi ser at 

forskjellen mellom punktprognosene for stat- og kommunesektoren ikke er stor. Unntaket er de 

to første årene, og spesielt i 2015 der punktprognosen er 2,9 prosent i staten og 3,3 prosent i 

kommunene. Forklaringen på dette framskrivningsresultatet er at årslønna i kommunene i 4. kvar-

tal 2014 ligger noe under det som er estimert likevekt mellom lønn i stat og kommune, slik som 

forklart i kapittel 2. Feiljusteringsmekanismen i modellen, som vi omtalte i kapittel 2, vil da sørge 

for at lønnsveksten blir noe høyere i kommunene enn i staten, for på den måten å gjenopprette 

likevekten. 

Hvordan vil lønnsoppgjøret kommunene i praksis «se ut» dersom denne prognosen skulle slå til? 

Det mest nærliggende er nok at det blir en viss «lavlønnsprofil» på oppgjøret, slik oppgjøret i LO-

NHO 2015 også ser ut til å legge opp til.  Siden gjennomsnittslønna er lavere i kommunesektoren 

enn i staten, noe som ble forsterket i 2002, vil en «lavlønnsprofil» føre til høyere lønnsvekst i kom-

munal administrasjon enn i sivil statlig administrasjon. 
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Tabell 2: Prognose. Årlig prosentvis vekst i lønn per årsverk (heltidsekvivalent) i kommunal forvalt-
ning og i sivil statlig forvaltning.   

 Stat Kommune 

 Punktprognose 70 % intervall Punktprognose 70 % intervall 

2015 2,88 1,90 - 3,89 3,33 2,24 - 4,42 

2016 2,83 1,42 - 4,23 2,74 1,16 - 4,35 

2017 3,23 1,78 - 4,74 3,22 1,52 - 4,94 

2018 4,11 2,62 - 5,64 4,09 2,36 - 5,84 

2019 3,88 2,39 - 5,52 3,89 2,15 - 5,74 

Kumulert 16,93  17,27  

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Summert lønnsvekst over de fem årene er om lag 17 prosent, marginalt høyere i kommunene enn 

i staten. Dette innebærer en gjennomsnittlig årlig vekst på 3,4 prosent, som er et halvt prosent-

poeng lavere enn det vi hadde i prognosen fra april 2014.11 Denne forskjellen gjenspeiler at forut-

setningene for lønnsoppgjørene framover endret seg mye i løpet av andre halvår av 2014 (fall i 

oljepris og oljeinvesteringer, og utsikter til svært lav prisvekst i utlandet). Tabell 2 inneholder også 

intervallprognoser som gjenspeiler den usikkerheten om fremtiden som vi er tallfestet i NAM.  In-

tervallene er symmetriske fordi de er basert på standard normalfordeling.   

NAM-prognosen for 2015 kan vurderes mot det beregnete lønnsoverhenget fra 2014. Som nevnt 

overfor anslår Beregningsutvalget overhenget i kommunene til 1¾ prosent. Utvalget anslår veks-

ten i KPI til 2¼ prosent. Overhenget alene er derfor ikke nok til å sikre kjøpekraften, noe som in-

nebærer at det «må» gis et generelt tillegg i 2015.  Et tillegg på for eksempel 1¼ prosent tilsier en 

lønnsvekst i kommunene på 3 prosent i 2015, som ligger godt innenfor den nedre delen av NAMs 

prediksjonsintervall. 

Rett før påske ble LO og NHO sentralt enige om en ramme på 2,7 prosent for oppgjørene innenfor 

sitt forhandlingsområde.  Selv om denne rammen vil være sterkt normgivende for resten av lønns-

oppgjøret, er det ikke urealistisk at kommuneoppgjøret kan bli noe høyere, slik NAM beregningene 

indikerer. Historisk sett er det i år med lav lønnsvekst i privat sektor at offentlig sektor kan oppnå 

noe høyere tillegg. På den måten opprettholdes også tendensen til noenlunde stabil relativ lønn 

mellom privat og offentlig sektor. 

  

                                                        
11 Den beregningen var for fireårsperioden 2014-2017. 



Rapport 17-2015                                    Modellbaserte prognoser for kommunelønn 2015-2019 

20 

 

4.3 Prognoser for økonomien for øvrig 

De modellbaserte lønnsprognosene er, som vi har sett, basert på eksogene antakelser om for ek-

sempel norske oljeinvesteringer, og finanspolitikk, internasjonal markedsvekst og utenlandske 

renten.  Selv om denne rapporten ikke ment som en fullstendig framskrivningsrapport for norsk 

makroøkonomi, kan det likevel være av interesse å se på hvilke andre utviklingsbaner som blir 

bestemt av NAM, sammen med lønnsprognosene.   

NAM anslår at veksten i BNP Fastlands-Norge i år blir den samme som i fjor, det vil si 2,3 prosent. 

Svakere kronekurs og flere rentereduksjoner fra Norges Bank veier opp for nedgangen i oljeinves-

teringene. Allerede neste år tror vi veksten i norsk økonomi tar seg noe opp. Det skyldes at stimu-

lansene gjennom rentenedgangen og kronekursen da slår sterkere inn på henholdsvis hushold-

ningenes konsum og eksporten. I tillegg tror vi særlig amerikansk økonomi vil øke veksttakten. 

Også i euroområdet forventer vi noe sterkere vekst til neste år, dog moderat og fra et veldig svakt 

nivå. Vekstanslaget vårt for BNP Fastlands-Norge neste år lyder på 3,1 prosent. I 2017 og 2018 

anslås veksten i fastlandsøkonomien til henholdsvis 2,7 og 2,8 prosent, før veksten i 2019 anslås 

til 2,5 prosent. 

Til tross for noe mer drahjelp fra utlandet, er det i hovedsak en innenlandsk bolig-, kreditt- kon-

sumspiral som driver veksten i norsk økonomi i årene framover. Både gjelds- og boligprisveksten 

forventes å bli høy gjennom hele prognoseperioden.  Reallønnsveksten for samlet Fastlands-Norge 

anslås til 1,5 prosent for 2015 og 1,3 prosent for 2016, for så å øke gradvis til 2,2 prosent i 2019. 

Sammen med lave renter gir dette økt vekst i konsumet. Når husholdningenes forbruk står for 50 

prosent av fastlandsøkonomien, vil dette utgjøre en viktig vekstimpuls. Vi tror forbruksveksten for 

2015 blir 2,7 prosent, før den øker til 3,3 prosent i 2016. En svak økning i styringsrenta trekker 

konsumveksten ned mot slutten av prognoseperioden. 

Tabell 3: Makroøkonomiske regnskapstall og prognoser. Vekst i prosent der ikke annet framgår 

       Prognoser 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP Fastlands-Norge 1,8 1,9 3,8 2,3 2,3 2,3 3,1 2,7 2,8 2,5 

Konsum i husholdninger mv. 3,6 2,4 3,5 2,1 2,1 2,7 3,3 2,7 2,3 1,9 

Arbeidsledighet (AKU), nivå 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 

Timelønn Fastlands-Norge 3,0 3,9 4,0 4,6 2,8 3,1 2,7 3,7 4,2 4,2 

Inflasjon (KPI) 2,4 1,3 0,7 2,1 2,0 1,6 1,4 1,8 2,0 2,0 

Underliggende inflasjon (KPI-JAE) 1,4 1,0 1,2 1,6 2,4 2,3 1,9 2,0 2,1 2,2 

Kronekurs, (importvektet 44 land) -3,8 -2,4 -1,2 2,2 5,3 7,3 -0,5 -1,0 -1,7 -1,7 

Foliorenta, nivå 1,9 2,1 1,6 1,5 1,5 1,0 0,8 0,9 1,2 1,6 

Pengemarkedsrenta, nivå 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,1 1,2 1,6 2,0 

Bankenes utlånsrente, nivå 4,6 4,8 4,8 4,8 4,6 4,1 3,9 4,0 4,3 4,7 

5 års statsobligasjonsrente, nivå 2,8 2,6 1,6 1,9 1,8 1,8 2,1 2,2 2,4 2,6 

Kredittindikator (K2) 4,5 6,1 6,7 6,4 6,1 7,7 8,7 9,0 9,1 9,0 

Boligpris 8,3 8,0 6,7 4,1 2,7 6,9 7,6 6,7 6,6 6,1 

Kilder: SSB, Norges Bank og Samfunnsøkonomisk analyse  

Vi forventer at fortsatt nullrenter i euroområdet vil gjøre at Norges Bank holder igjen på renteøk-

ninger utover i prognoseperioden. Vi har lagt inn at første renteøkning kommer tidlig i 2017.  Ved 

utgangen av 2019 har Norges Bank ifølge våre prognoser økt styringsrenta til 1,75 prosent. Dette 

er fortsatt et svært lavt nivå og viser til fulle at ubalansene i verdensøkonomien vil bestå i lang tid. 
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For 2015 anslår vi svekkelsen av krona til 7,3 prosent, sammenlignet med gjennomsnittet for 2014. 

For resten av prognoseperioden forventer vi en svak styrking med mellom 0,5 og 1,7 prosent årlig, 

som følge av sterkere oljepris og høyere renter enn utlandet. Høyere prisvekst enn nabolandene 

kan imidlertid gi relativt lave realrenter, og derigjennom dempe kronestyrkingen. 

Arbeidsledigheten målt med Arbeidskraftsundersøkelsen til SSB har svingt rundt 3,5 prosent siden 

slutten av 2012. Etter en noe lavere ledighet gjennom sommeren i fjor, steg den imidlertid til 3,7 

prosent i fjor høst og har holdt seg der siden. Den noe økte forbruksveksten vi ser for oss vil kunne 

øke sysselsettingsveksten noe, og stagge økning i ledighet fra oppsigelsene knyttet til leverandør-

industrien. Vi tror i tillegg at befolkningsveksten kan bli noe lavere framover. Likevel tror vi at 

ledigheten vil bli værende på om lag dette nivået i 2015 og 2016, for deretter å falle gradvis til 3,3 

prosent i 2019 i takt med den svake økningen vi ser for oss i norsk økonomi disse årene. 
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