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Forord 

Det tekniske beregningsutvælgeit for .inntektsoppgjørene har; . ti<l;ldgere 
Lagt fram en f9re,løpig rapport med noe begrenset materjale ved juletide~r 
og sin endelige rapport fornn inntektsoppgjørene et stykke ut i året. Det 
har imidler:tid etterhvert blitt lt1~t at dette var mind~e hensiktsmiessig i 
forhold til partenes forbe.ædelser til ~nntektsoppgjø~ene. Utvalget vi'l derfor 
nå legge :fram en rapport t~dlig etter· års:skifitet med ·et no~ mer utførlig 
materiale enn dert de tidliigeæ foreløpige r.apportene vanldgvis har i:nneholdt. 
Denne rapporten vil bli etterfulgt av en ny rapport næ1rmm-e inntektsiopp;. 
gjør·ene som vil gi et revidert og utvidet materiale. 
, Et spersd,e;lt forhold ha:Ji! nå vært .at det .ved dette årsskifilet skal .være 
forhancllingm- i den offentlige sektor om ev.entuelile lønnstiUegg fria 1. januar 
1988. Utvalget har gå1tt ut fra at det også i denne sammenheng vil være 
behov forr et materiale av den type som legges fmm i utvalgets rapporter. 

Den rapporten som utvalget nå ilegger fram, har samme kæpittelinndel.ing 
som de tidli:gm-e foreløpige rapportene, men innhO!ldet er noe endret. Den 
viktigsite :forskjeillen er ait det er blitt en bredere omtale av lønnsutvik1lingen 
og at dater gitt en vuroering av p1risu'f:vikldngen for det nye året. I sams:var 
med en anmodning .fra Forib:ruker- og administrasjonsdepartementet har 
utvalget vider_e sett nærmere på lønnssitati:stikken for kommunesekltoren. 
Denne semtoren har et betydelig antall lønnstakere. Lønnsstatistikken for 
dem hiar imidlertid ofte kommet sent og kan ha vært vanskelig å sammen~. 
Ligne med tilsvarende sitati:sitikk for. andl;."e om,råder. Beregnin:gsutvalget 
b~JGlage:r at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig-å frambl'linge lønns
tall for kommunene for 1987 . 

. I denne rapporten er ikke inntektsutviklingen i jor.dhruk og fiske• be.; 
handleit. Dette har sammenheng llled at materiale av- den ty;pe utvaa:get 
triadiisjonelt ha;r lagt fr~m her var av liten inte~es~e for oppgjørene i de 
to sektorer på dette tidspunktet. . 

Os:lo, 8. januar 1988 

Svein Longva 
(formann) 
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KAPITTEL 1 


Lønnsutviklingen i senere år 


1. · LØNNSUTVIKLINGEN FOR HOVED

GRUPPER AV LØNNS'TAKERE 


I MkP..et med tidligere legger Beregnings:
.utvalget i dette kapitlet fram en del stati.srtikk 
og beregninge·r som er mei1rf å. gi et hoved.inn

' trykk av lønnsutviklingen fra 1986 ti,11987 og 
dessuten overheng til 1988 for ulike grupper. 
Beregningene hygger på prinsipper og forut
setninger som utvålget tidligere har lagt 'til 
grunn. Andre foruts~tnånger kan gi andre 
Ilesultater. ·Utvalget understreker. ait en med 
dette· ikke har tatt standpunkt til .eventuelle 
andre prinsd.pper .som partene måtte ønske å 
1egge til grunn under forhandlingene. 

For de fleste lønnsitakere innhentes det nå 
l!Zinsstatis:tikk~ Det kan være noe ulik deknings
grad for de enkeite næringer, og til dels brukes 
forskjellige lønnsbegrep. Videre innhentes sta
tistikken· pfi, forskjelldge tidspunkter. For 
lønnsutviklingen for arbeidere i N.A.F.-he"'. 
drifter gis det oppgaver for hvert kvartal. 
Dessuten her·egne,s årsgjennomsnitt. Andre 
grupper har. stort sett ett te.1lingstidspunkt i 
året, for de flesite 1. s~ptember eUer 1. oktober. 
Disse ulike forholdene bør en være oppmerk
som på ve,d sammenlikning meillom lønnstaker:"". 
gruppene. 

I dette kapi!tlert er det i fo~hoild til tidligeire 
iiapporter for 1eta1tt vis-se endr.inger i innhold og 
fonn; Hovedendringene er f:ø:lgende: 

- beskrivelsen av lønnsoppgjør:en:e er flyttet 
tiil vedlegg 

- be~egning av årslønnsvekst for filere grupper 
- lønnsutviklingen for de1tidsansatte er tatt 

medfor førisite gang 
- avslliittet om lønnsutviklingen. for kvinner og 

menn er utvidet 
- større vekt på å bes:kmve lønnsutviklingen 

etter en· oppdeling i konkurranseutsatte og 
skjermede næ,riinger. 

Utyiklingen i årslønn 

.l Utvalgets tidligere rappo~teT har det vært 
entaheU ove:r utviklingen i års[ømi for en: del 
grupper.. Med å,rslønn for en lønnstakergruppe 
menes gjennomsnittlig årslønn for arbeids

takere som utfører et fullt avtalefestet normalt 
årsverk uten overtid. 

Beregningene i årslønn s:om nå er ført fram 
fil 1987, gjengi,s i tabell 1 a. De bygger på 
lønnsstatis1tikk for gruppene og på opplysnin
ger om tariffoppgjør i de enkelte år. I lønns" 
statistikken er det også ta.tt med lønnstakere 
som ikke omfattes av tariffoppgjØrene. Bereg
filngsmåten fører til at fordelingen av veksiteh 
på de enkelte år er usikker. 

I fm·h01ld · fil tidligere rapporter er det be
riegnefårslønnsvekst for· arhe:ider,e i bygg- og 
anleggsvirksomhet i alt, ansatte i kommunalt 
og fylkeskommunalt helsievesen ·.og sosfal om
sorg samt for ansatte i undervisningssektoren. 
Den siste gruppa er basert på qe grupper som 
inngår 1 Sentra:lt Tjenestemannsregister for 
skoleverket ·(STS). Hels,evesen og sosial om
sorg har tidligere vært med i årsrlønnsbereg
ningene for kommuneansatte i alt, mens skole
verket ikke har vært med; Videre er årslønns,
beregningene utvidet med en ledende gruppe 
i varehandel, forsikring og i forretningsmes,s:ig 
tjenesteyting. Dessuten er det beregnet nivå 
for gjennomsnittlig årslønn for; hver gruppe 
i 1986.' ' 

En sammenlikning mellom grupper må gjø
i:-es med varisomhet. Den perioden som .er valgt 
- ut fr~ startiS!tiske hensyn - ka;n gi tilfeJdige 
utslag. Andre perioder v~lle kunne gi ert annet 
forhold mello:rn grupp:enes gjennomsnittst~ll. 
Statistikkgrunnfaget kan vrere. forskjeLlig . fra 
gruppe tii gruppe. Variasjone~ i lønnsutvik
lingen mellom grupper kan bl.a. ha sammen.
heng med lavlønnsprofil ved tariffoppgjør og 
med endringer i sammensetning,en av arbeids
styrken (f.eks. alder, utdanning og en,driinger 
i andeilen menn/kvinner). 

Tabell 1 a bygg~r på stattsitikk. fo~ heltids
ansatte. I enke1te av de · 9mrådene .tabellen 
dekker, $tår imidleI1tid deltidsansatte for en 
stor del av årsverkene. For kommunes,ektoren 
antas det at 27-28 prosent av årsve:rkene blir 
utført av ansatte på deltid og i varehanQ.eJ.en 
23~24 p:vosent. D~;rsom , lønnsutviklingen, fo'.11 
deltidsan~atte avv1ker. fra utvik!lingen for hel
tidsansatte, vLl lønnsv.eksten for et område sett 

http:varehanQ.eJ.en
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under ett, være en annen enn tabeUen visæ. 
Med lavere lønnsnivå regnet pr:. timeverk for 
deltidsansatte enn for heltidsansatte, som e11 
det normale, viil en øking i andelen av års.
verkene utført av deltidsansiaitte tr1ekke· lønns" 
veksten ned for et område. I følge tall fra 
Norske Kommuners Senwailfor:bund, ha.r så
ledes lønnsveksten i de sene·re år vært lavere 
enn det tabellen viser for kommunene·, der1som 
også\ de deltidsansatte medregnes. Når det 
gjelder lønnsutviklingen for deiltidsansatte·, vi
ses til avsni:tt 1.4. 

Tabellen et videre bæsel'lt på· oppgaver fo~ 
time- .eller månedsfortjeneste eksklusive over.
tids1tiillegg, men inklusive andre type:r til.Legg. 
Dette inn.ebærer at lønnstillegg ·som kan ha 
bakgrunn i spesielle forhold i en bransje 
eksempelvis skifttiLlegg og ulempetillegg - er 
med i tal:lene. 

Metoden for beregllling av ånslønn og års
lønnsvekst i tabe.11 1 a, er ann1eriledes for 
avbeideire i N.A.F.-bedrifter enn fo:r~ de andre 
gruppene i tabe.Men. Hovedårsaken ti.1 ulik 
metode er ait arbeide.re er timelønte, mens de 
andre ·gruppene stmt sertt er månedSilønte. 

Utgangspunktet for beregningene for alle 
gruppeil' er å finne gjennomsnittlig årslønn og 
år:slønnsutviroUng for lønnstakere .som har ax
beidert på heltid i den normaile ('av11Jale:Ee:stede) 
arbeidstid heile året, dvs. utført et fullt nor:
malt årisv.erk. Ved beregningen for:uts·ettes det 
at dert gis godtgjør:else for fer[.e- og sjukefra
vær som er lik lønnslinntekten for arbeidet tid 
av tHsvarende lengde :som fraværet. Et fullt 
norma;lt årsverk svarer imid!leritid ikke ·tH 
samme anta11 ar.be1idsitimer for alle lønnstake,r:
grupper. 

For måneds1lønte i ta.be]! 1 a beregnes års:
lønn for et bestemt år ved åta utgangspunkt 
i 1lønnsstatistikken for vedkommende år, f .eks:. 
i september. En kan nå anslå økingen i må
nedsfortjenesten Sliden september året før. For 
funksjonærer i_ N.A.F.-bedrifter og i forret-: 
ningsmes1sig tjenesteyting fordeles tota:l lønns
øking på besitemte tidspunkter_ i lø.pet av åreit. 

For andr.e gruppeir deles økingen i tariffmessig 
lønnsøking og 1ønns:glidn1ng. Tariffmessi,g 
lønnsøking anslås på grunnfag av tariffav
taler og kan fordeles på be:stemte tidspunkter 
i 12-månedeæ perioden. Lønns.glidningen, som 
beregnes som restpost, vil for de fleste grupper 
også fordele1s på ett eller flere tidspunkter. 

For arbeide·re .i N.A.F-bedrifter beregnes 
årisllønn og år1slønnsvek1st v·ed å legge til grunn 
gjennomsnitrtlig timefol'ltjeneste eksklusive 
overmidshetaUng omregnet til 40 t/uke ( 37 ,5 
t/uke fm og med 1987) mu1tJipli:ser.t med 2080 
timer i året (1950 timer fra og med '1987). 
Beregningen tar utgangspunkt i gjenn.omsniitt
lig avtalefos1tet norma;larhmdstid pr. uke etter 
N.A.F.'s· oppgaver over .da.gtidsarlbe1idere, · 2
skifts:arbeidere o..s.v. 

Beregningen av årsilønn:svieikSlt for arbeidere 
i N.A.F.-bedrifte~r i tabell 1 a tar ikke hensyn 
:til at faktisk normailarbei.dstid kan være bi.vere 
enn .avtalefestet normalwbeidstid. Strengt tart:it 
gjelder u:tv:ikilin:gen i tabeU 1 a derfor bare· for 
arbernere som ikke fikk noen arbeidstids:
i::eduks.jon før 1.1.87. Avbeidsitidsundersøke['Ser 
som Me gjennomført i N.A.F.-bedrifter, vis:er 
imidlertid at det faktisk skjedde en \nis,s ar." 
beidstidsreduksjon i årene· før 1.1.87. Opp
·Slti11ingen nedenfor vis·er lllOen hovedtall for 
arbeidere i ælt fria undel'lsøkeilsen i N.A.F.
bedrifter. 

Siden det vaniligvis ikke vil fore:li.gge under
søkelser over gjennoms;nittlig faktisk norma:l" 
ar:beidstid hver.t åv, har utvalget også fra 1986 
rtil 1987 valgt å holde fast ved den 'samme be
regningsmetode for årslønnsveksten som eli 

brukt i alle år tidligere og som vii·l være til
gjengelig også framover.1) 

Tabell 1 a vi.ser at lønnsutviklin.gern de siste 
år.ene har variert en de1l me'llom de ulike grup
pe,~. For: ansatte. i værehandel og i hotell og 
r·esitaurant må den forholdsvis sterke lønns 
veksten ses i sammenheng med lavlønns:pro
fi'Len i oppgjørene. Imddlerti.d har funksjonærer 
i forretningsmessig tjenesteyting, i N.A.F.
bedI'li:fiter og i fo~retning.s- og sp~ebanker hatt 

EndringFør Etter 
1.1.8'7 1.1,18'7 Timer Pst. 

Gjennomsnittlig avtailt normalarb'eids1lid .............. . 39,5t/uke 36,9t/uke 2,6 6.6 

Gjennomsnd.tt.lig faktisk norm8J1arbeidstid ............ . 39,2 » 36,9 » 2,3 5,9 


brukes i tabell 1. a, overvurdert veksten i en
1) 	Dersom faktisk normalarbeidstid hadde vært kelte år i perioden 1980.-8'6· med til sammen om 

lagt til grunn ved beregningen ·a:v· årslønns lag 0,8' pst. Samlet for perioden 1980-87 gir
veksten fra 19-86 til 1'9-87, ville veksten for indu~ veksten for arbeidere i tabell 1 a et dekkende 
striarbeidere i tabell 1 a vært om lag 0,8 ·pst. bilde av årslønns·veksten for den gjennomsnitt
høyere. På den annen side har metoden som .. lige arbeider. 

http:arbeide.re


Ta;bell 1 a. Beregnet årslønMvekst for noen grupper 

Arbeidere1) Funksjonærer Varehandeli N.A.F.-bedrifter i N.A.F.-bedrifter Hotell 
ogBygg- og anleggAr Land- res.tau-

Industri I alt Ledende I alt Ledende
Bygge- . trari.sp. rant3) 

I alt virk. 

1980-81 ........... :· ....•................. 10,1 9,4 9,9 10,3 12,8· 11,8 10,7 - 17,5 

1981-82 ........................... 10,5 11,3 11,6 12,5 11,8 10,7 11,5 - 10,5 

1982-83 ............... •'• ............. .. 8,3 5,8 7,3 6,8 9,1 8,5 . 8,5 - 6,4 

1983-84 ........ ·... i ~ ••••.••••••••• 7,9 6,0 6,3 5,5 8,0 8,0 8,2 - 6,8 

1984-85 .... ": ............................ 7,4 7;5 7,5 6,2 8,5 8,9 7,9 8,0 7,5 


01985-86......................... 10,0 11,6 9,9 10,5 9,8 lO,O 10,9 10,1 10,1 
 e. 
1986-87·2 ) •••••••••• " ; •••• ·• ••••• " ••••••••• 8 10% 10 5 8,0 7,4 5% - 6% 


1980-86 ........... •'• ......... ·............. 68,0 63,8 65,3 64,1 77,0 73,7 73,4 - 73,7 ~ 

Gjennomsnitt pr. år, .......•...•.•.••..•.• 9,0 8,6 8,7 8,6 10,0 9,6 9,6 9,6 [ 


(JQÅrslønn 1986 .............." ........•..... 134 400 159 300 152 400 126 900 177 300 271 400 133 400 210 200 104 000 
~ 


~ 
~~ 
~ 0 
.... dForretningsmessigBank4;) Forsikring ·Stat Kommune5) Under tjenesteyting6) åsAr visn.- (!) 00 . Helse- ~ 00sektorenI alt· Ledenide . I alt Ledende I alt Ledende I alt I alt Ledende (-I- ••sektor !'Il.g ~ 
"C1980-81 •............•........ 13,2 12,5 13,0 - 11,5 6,2 12,4 - 10,1 - 

13,2 10,7 12,8. 12,3 8,0 12,1 - 12,4 ~-1981~82 .· .................... - 13,2 - ~ 


1982-83 ~ ,• ........... ~ ....... 8,6 1,2 9,6 - 7,6 7,6 9,0 8,0 7,5 11,2 - !'1 

(!) 

g1983-:84 ................. " ... 6,5 5,5 5,6 - 6,5 . 8,0 7,5 7,2 6,4 9,0 9,2 
......1984-85 ....... ,·, ............ 8,1 8,1 6,7 7,3 7,0 7,4 7,3 8,1 6,8 8,5 8,4 
 co 
001985-86 ..................... 9,3 9,5 8,8 7,9 9,2 7,1· 10 - 8,4 10,2 10,3 00 

1986-872 ) ••••••••••••••••••• 5,8 ·- 4~ - 7~ - - - - 9,5 

1980_:.86 ....... ". " ....... "... 75,1 66,7 71,3 - 67,7 53,3 74,3 - 63,9 

Gjennomsnitt pr. år .......... 9,8 8,9 9,4 - 8,9 7,4 9,6 - 8,5 10,4 9,3 


Ar,~lønn 1986 ................ 150 200 255 500 172 500 272 700 149 000 227 600 145100 - 164100 180 800 262 600 


1) Gjelder for arbeidere med. gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 40 t/uke før 1.1.87 og 37,5 t/uke etter 1.1.87. 
2)Beregningene for funksjonærer i N.A.F.-bedrifter, forretnings- og sparebanker og forretningsmessig tjenesteyting er endelige. For de andre gruppene 


·utenom arbeidere i N.A.F.-bedrifter er det foreløpige anslag som bygger på opplysninger om tarifftiHegg og en forutsetning om stort sett samme bidrag 

fra lønnsglidningen i 1987 som i 1986. For arbeidere i N.A.F.-bedrifter er anslagene basert på statistikk for de tre første kvartalene i 19.87 og anslag for 


: 4. kvartal.. · 

s) I perioden 1980--'8'5.omfatter tallene månedslønte. Fra 1'9816 er også prosentlønte og timelønte ·med. Arslønnsnivået for 1986 er for månedslønte etter 


Byråets statistikk for hotell- og restaurantvirksomhet. .o..:i· 
4') Forretnings- og sparebanker. 
6) Statistikken for .kommunene har vært up.der utbygging i den perioden tabellen dekker. For de siste årene omfatter tallene for kommunene i alt hel

tidsansatte inkl. helse- og sosialvesen, men ekskl. skoleverket. Tallet for 1'98·5--.:86 er et foreløpig anslag. 
6) Lønnsstatistikk utarbeidet første gang pr. 1. september 1980. 

http:1980_:.86
http:trari.sp
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den sterkeste lønnsveksten sett under ett i den I tillegg kan noe av veksten skyldes økte time~ 


perlioden tabellen dekker. I forretningsmessig: iønnip.ger i tilknytning til arbeidstidsnedset

tjenesteyting og i N.A.F.-hedrifter har' også telsen for deltidi;lansatte med avtale·· om· fast 

ledende funksjonærer hatt en lønnsutvikling i arbeidstid. Samlet kan utsilagene av disse for

overkant a:v gjennomsnittet. Andre grupper hold anslås til om lag 4-5 pst. 

har hatt like sterk elle'r sterke.re utvikling der Som nevnit dekker innbetalingsta]i\ene for 

som en S·er på enke:lte år. 1987 bare perioden fra januar til auguslt. Som 


Den laveste lønnsveksten har en hatt blanlt følge av den særlige sterke lønnsveksten på 
arbeidergrupper i privat sektor, for statsan månedsbasis om lag midt i 1986, vH lønns:;. ' 
•Satte og for undervisningssektoren (skolever"". veksten fo~ januar-august 1986 til januar~ 


ket). Som påpekt foran, bør det utvises for a;ugwst 1987 kunne være ·i størrelsesorden 9% 

siktighet ved sammenlikning mellom gruppene.. pst. selv med en gjennomsnittlig års:lønns:vekS/t 

Dette gjelder særlig ved betraktning av utv,ik fra 1986 til 1987 på om lag 7% pst. 

Hngen i'ett enkelt år. Strukturendringer i sysseilsettingen vil også 


Et veiet gjennomsnitt av anslagene i tabeill kunne· påvirke utviklingen i .sarnJlert lønnsisum, 
1 a gir en samlet årslønnsvekst på om lag se:lv med en gitt lørun1svekst for de ulike ar
7% pst. fra 1986 til 1987. Sammenveiingen er be1i.dstakergruppene. Innbetalingsm.ønrsteret foir 
basert på· lønns.takerårsverk fra 1986. Tabellen arbeidsgivera,,vgiften kan også endres noe fra 
omfatter ikke alle lønnstakergrupper i sam år til år. De foreløpige ans1lagene på lønns_. 
funnet, og metoden for sammenveiing kan gi veksten ut fra innbetalingstaillene vil derfor 
et resultat som er forskjellig fra det en får være usikre. Usdkkerhe·ben ·er særlig stor i år 
med andre metoder. på, grunn av de omfattende utslagene av ar:

Samlet lønnsvekst kan også anslås på grunn beidstidsneds1ertte1lsen. En samlet vurdering på 
lag av opplysninger om utviklingen i innbetaU usikkert grunnlaJg tilisi.er. imidl~rlid at· ·innbe
arbeidsgiveravgift til folketrygden, siden inn talingstallene indikerer at den gjennomsnitt 
betalingsta'llene (fellesinnkrevingen) gir indi ,JJige års'lønnsveksten fra 1986 till 1987 kan bli 
kasjoner m.h.t. veksten i samlet lønnssum i noe sterkere enn 7% pSit. 
privat sektor inklus!i.ve kommunene. 

Det .foreligger nå innbetalingsoppgaver som 
gje!lder lønnsutbetalinger i tid~ommet januar Lønnsutviklingen 1etter konkurransetype 
ti.I august 1987. Korrigert for effekten av re I tabell 1 a har en samlet de fleste større 
gelverksendringer i 1987, viser disse oppga grupper som. det utarbeides offontlig lønns.
vene en vekst fra perioden januar-<august 1986 statistikk for. TabeUen er basert på lønns1
til januar-august 1987 på om lag 15% ps.t. statii.stikkens gruppering og begre'.Per. TahelJl 

En del av denne .veksten skyldes sySISei 1 ber bas•ert på na1sjonalregnskapets innde!ling 
settingsveksten i perioden og økt bruk av over og lønnsb~grep og viser veksrt i lønn pr. års
tid i forbindelse. med ~beidstidsnedsettelsen. verk etter konkurransetype. 

Tabell 1 b. Endring i lønn pr. lønnstakerårsv.erk etter konkurransetype 

Arlig Endring fra året før 
endring 
1980-86 19-81 19i82 '19-83 1'9'8i4 mas. 1986 

Skjermede næringer ................. 9,7 11,7 12,4 8,8 7,4 7,6 10,3 

Herav: 
- Skjermet industri . . ............... 10,7 12,6 8,1 14,6 9,3 8,8 10,9 
- Annen privat nærings:virtksomhet .... 9,7 11,4 12,7 8,7 7,5 7,5 10,6 
- Offentlig forvaltning ........... •.• .. 9,4 12,1 12,7 7,7 6,8 7,5 9,8 
Utekonkurrerende næringer .......... 8,3 13,2 6,6 8,9 8,3 5,5 7,3 
Herav: 
- Utekonkurrerende industri ......... 10,1 11,9 6,6 10,4 12,8 9,7 9,4 

Hjemmekonkurrerende næringer ...... 10,0 11,0 10,6 10,7 9,1 9,3 9,5 
Herav: 
- Hjemmekonkurrerende industri ..... , 10,2 11,1 10,6 10,9 9,4 9,4 9,6 

Alle næringer i alt ................. ! 9,7 11,8 11,7 9,0 7,9 7,7 10,0 


Kilde:. Statistisk Sentralbyrå. 

http:inklus!i.ve
http:tilisi.er
http:sterke.re
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Tallene i tabe'll 1 b bygger på mer omfat
tende opplysninger om lønnstakergruppene enn 
tabeill 1 a, og lønn ifølge nasjona:1regnskapeit 
inkluderer kohtantlønn inklusive overtidsbe
taling, lønn in natura og sosiale yitelser. Ved 
sammenveiingen er des"Suten lønnssummer 
brukt som vekter. 

Av taberLl 1 b framgår det at lønn P'r. års
ve·rk økte med 10,0 pst. i gje,nnomsnitt fra 
1985 til 1986 i alle næringer og dette er 
høyere enn i de tre fo:vegående årene. Tabel
len viser videre at etter nasjonalregnskapets 
tall var lønnS1Veksten gjennomgående sterkere 
i 1986 i skjermede næriinger enn i hjemme
konkurrerende og -uitekonkurrerende næringer. 
I 1985 var lønnsveksten i skjermede næringer 
høyere enn i u tekornkurrere·nde næringer, men 
lavere··enn i hjemmekonkurreriende næringer. 
I 1983 og 1984 hadde skjermede nærin:ger 
laveire lønnsvekst enn ute- og hjemmekonkur
rerende næringer. I perioden 1980-86 unde:r 
ett har lønnsveksten pr. årsverk vært høye·st 
i hjemmekonkurrerende næringer i alt, mens 
utekonkurrerende næringer i alt har ligget 
klart under gjennomsnittet. Dette skyldes i 
stor grad forholdsvi1s lav vekst i utenriks 
sjøfart. 

I industrien har lønnsveksten pr. årsvertk 
i perioden 1980-86 under ett vært høyesit i 
skjermet industri. Også ute- og hjemmekon
kurrerende industri har · hatt en lønnsvekst 
over gjennomsnittet for alle næl'.'linger under 
ett etter n.a;sjona;lr.egnskapets lønnsbegrep. 

I tabell 1 c har en beregnet å:rislønnsvekst 
for de gruppene/næringene som forekommer i 
tabell 1 a ut fra en inndeling etter konkur
r,ansetype. En l!ar imidlertid holdt funksjo

nærer i N.A.F.-bedrifter utenom da det av 
tekniske årsaker ikke har værit mU1lig å foreta 
en gruppel'.'ling av disse etter. konkurrans·etype. 
En har lagt nasjonalregnskapets næringsånn
delillg til grunn. Det er foretaAtt e.n innde'ling ' 
etter to hovedgrupper: 

- skjermede næringer med undergruppene ar
beidere i skjermet industri; annen skjermet 
privat næringisvirksoinhet og offentlig foir
vaJltnång. 

- arbeidere i konkurranseutsatt industri med 
unde:r:gruppene arbeidere i uteko~kurrerende 
industri og arbeidere i hjemmekonkurrer
ende industri. 

Utenom arbeidere i N.A.F.'s indusrtribedrif
ter, er de andre gruppene i tabell 1 a gruppert 
under skjermede næringer. Industriarbeiderne 
er gruppert etter al~e t:r:e konkurransetyper. 

Tabell .1 c viser at arbeidere .i skjermet in
dustri gjennomgående har hatt den sterkeiste 
løhnsveksten i perioden 1980-1986. Også an
nen skjermet privat næringsvirksomhet og 
offentlig forvaltning har hatt en sterkere 
lønnsvekst enn arbeidere i konkurranseutsatt 
industri. Arbeidere ' i hjemmekonkurrere,nde 
industri har hatt den laveste lønnsveksten. 

En sammenlikning mellom tabe11lene 1 b og 
1 c viser samme hovedmønster i lønnsutvik
lingen i perioden 1980-86. Imidlertid varierer 
lønnsutviklingen noe i enke·lte år. Det for
skjellige grunnlaget forklarer i hovedsak for
skje1:1ene i tai1lene i de to tabeUene. Dessuten 
de:kker tabell 1 c bare ca. 70 pst. av aille lønns
taker.år.sverk når N.A.F.-funksjonærene ho1des 
utenom (1986-tall). Inklusiv disse funksjo
nærene er .andelen ca. 85 pSit. 

Tabell 1 c. Arslønnsveikst etter konkurransetype for noen grupper1). 1980-86 

Skjermede næringer 

Annen 
Skjermet privatI alt industri nærings

virksomhet 

/1980-81 11,5 10,2 11,3 
1981-:-82 12,0 11,9 11,7 
1982...,.83 , 8,3 9,8 8,1 
1983-84 7,3 8,5 7,5 
1984-85 7,5 7,8 7,8 
1985-86 10,1 11;1 10,7 

1980-86 71,8 75,9 72,4 
Gj.sniitt pr. år . 9,4 9,9 9,5 

Konkurranseutsatt industri 

Offentlig 
for- I alt 

Ute
konkur. 

Hjemme
konkur. 

valtning industri industri 

11,9 10,1 9,4 10,4. 
12,2 10,5 9,3 10,4 

8,2 8,3 7,3 8,0 
6,9 7,9 9,6 7,2 
7,1 7,4 9,4 6,6 
9,5 ' 10,0 9,2 9,9 

70,3 68,0 68,1 65,4 
9,3 9,0 9,0 8,8 

1) Omfatter bare grupper som er med i tabell 1 a, men ekskl. funksjonærer i N.A.F.-bedrifter. 

2 
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Lønnsutviklingen for arbeidere i 

LO-N.A.F.-området 


I N.A.F.'s lønnsstatistikk for voksne arbei
dere i industri, bygge- og anleggsvirksomhet, 
transportvir~somhet og oljevirksomhet var det 
en økning i den gjennomsnititli.ge timefortje
nesten eksklusiv overtidstillegg på 15,8 pro
sent fra 3. kvartal 1986 til 3. kvartal 1987. 
Vekstraten i tiilsvarende periode året før var 
11,5 prosent. Veks1traten er justert for etter
betalinger i 3. kvartal 1986. Korrigert for den 
avtalefos:tede arbeidstidsreduksjonen ved års
skiftet 1986/87 var timelønnsveksten fra 3. 
kvartal 1986 til 3. kvartal 1987 8,2 prosent.1) 

. Lønnsøkningen var ekstraordinær stor mot 
s1lutten av 1986. Fra 3. ti.I 4. kvartal steg time
fortjenesten med 3,4 pros·enrt. Lønnsveksten 
fra 3. kvartal 1986 til 3. kvartal 1987 inne
holder derfor i sfor grad tillegg gitt i 1986. 

Fig. 1.1 og tabelrl 1 d viser utviklingen i 
timefortjenesten eksklus;iv overtidstillegg for
delt på tariffmeissiig lønnsøkning og lønns.glid

. ning for VC)ksne arbeidere (menn+ kvinn.er). 
Tabellen viser utv:iklingen i vekstraten for 
timefortjenesten fra tilsvarende kvartaler året 
før. Dette er gjort for å eHmine,re sesong
variasjoner. Tariffmessig lønnsøkning er lav
lønnstillegg, garantitillegg, tillegg på minste
lønnssatser etc. som følge av s.entrale, her
under forbundsvise forhandlinger. Lønnsglid
ningen blir en resitpost. Den omfatter lønns
tiHlegg som gis ved blant annet Lokale for
handlinger på de enkelte bed,riftene. Lønns
glidningen er således et statistisk be:gr·ep hvor 
også fortjenesteøkning p.g.a. økt akkord, for
skyvninger i timeverkene mellom bransjer med 
ulikt 1ønnsnivå, endret bruk av skiftarbeide 
os;v. kan spille inn. 

Økningen på 8,2 prosen1t i timelønnen eks
klusiv korreksjon for avtalefestet arbe:idstids.
reduksjon fra 3. kvartal 1986 til 3. kvartal 
1987 skyldes 

- lavlønnsgaranti.tillegg pr. 1.10.1986: 0,3 pst. 
- lønnsglidning: 7,9 pst. 

Fig. 1.1 og tabell 1 d viser at vekstraten 
for lønnsglidningen kvartalsvis fra tilsvarende 
kvartaler året før var svakt avtakende frem til 
1984 for deretter å øke. Lønnsglidningen i 
1986 og utover i 1987 har igjen nådd nivåer 
mellom 7 og 8 prosent. Man må tilbake til 
1981 for å finne tilsvarende ·høye lønnsglid
ningstall. 

1) 	 Korreksjonen for avtalefestet arbeidstidsreduk
sjon er beregnet som den økningen som må til 
i timefortjenesten for å holde kvartalslønn på 
samme nivå som i tilsvarende kvartaler i 19816. 
Dette er den samme metode som den som er 
brukt for beregning av årslønn i tabell 1 a. 

Den sterke lønnsglidningen fra 3. kvartal 
1986 til 3. kvartal 1987 har sammenheng med 
sterk lønns.glidning i bygge- og anle.ggssek
toren og den høye lønnsglidningen fra 3. 

. til 4. kvarltal i 1986. Dessuten var det i 1987 
økt bruk .av sikiftarbeide, dvs. sterkere vekst 
:i diver:s1e1tille.gg, med forskyvninger mellom 
ulike skiftkategorier og en økning i andelen 
avbei:dede timer i høytlønnsbTansjer. Dette 
bidro med henholdsvis 0,6 og 0,5 prosent.poeng 
til lønnsglidningen. fra 3. kvartal 1986 til 3. 
kvaifal 1987. 

Siste kolonne i tabellen viser lønns'g1idnin,.
gens andel av den totale lønnsøkningen. Der
som det er stor.e variasjoner i de generelle 
Ullegg pr. 1. april fra år til år, vil det fra 
1. til 2. kvartal kunne b1i store fo:rskyvnin:ger 
når det gj1elder nivået .på lønn.søkniingen og 
fo:rdeHng på tariffmessige lønnstHlegg og 
lønnsglidning. For resten av året vil varia
sjonene i tallene i hovedsak gjenspeile utvik
lingen i lønnsglidnd.ngen. 

Lønnsglidningen utgjorde ca. 96 prosent av 
total lønns,vekst korrigert for den avtaJ.e
fe.stede normalarbetidstidsreduksjonen i per:ioi
den 3. kva:rital 1986 ti[ 3. kvartal 1987. 

Overtidsvolumeit har steget re[ativt sterkt 
fra 1983. Økningen fortsatte etter arbeidstids
reduksjonen ved årsskiftet 1986/87. Fig. 1.2 
viser utviklingen i andel timer betalt med 
overtidsbetaling for arbeidere fra begyl11Ilelsen 
av 70-årene frem til.1987. 

For industriarbeidere eksklusiv offshore"' 
virksqmhet var veksten i timefo:rrtjenesten eks
klusiv overtidstillegg 14,7 prosent for 3. kvar
tal 1986 til 3. kvarta.il 1987, mens tilsvarende' 
vekstrate v.ar 11,1 prosent i samme periode 
året før. 

Korrigert for virkningen i den avtalefestede 
arbeidstidsreduksjonen ved årsskiftet H186/87, 
var timelønnsveiksiten fra 3. kvartal 1986 ti:I 
3. kvarta.il 1987 7,5 prosent, hvoriav 7,2 prosent 
er lønnsgilidning. Lønnsveksten og lønnsglid
ningen fra 3. kvartal 1986 til 3. kva:rrtal 1987 
har derfor for industriarbeidere vært omlag 
1 prosentenhet lavere enn for samtlige arbei
dere i LO-N.A.F.-området. 

Utvikling.en i den kva:rrtalsvise lønnsglid
ningen for industriarbeidere i de 3 første kvar
taler i 1987 i forhold til tilsvarende kvartailer 
i 1986 har værit 7,0, 7,8 og 7,2 prosent. Ut
viklingen i lønnsglidningen i løpet av 1987 for 
industriarbeide.re har derfor vært mere mode
rat enn for alle a:ribeidere i LO-N.A.F.-om
rådet. 

Det er av konjunkturme.sisige årsaker ikke 
grunn til å regne med så sterk lønnsvekst fra 
3. til 4. kvartal i 1987 som i 1986. Gjennom
snittlig lønnsvekst for industriarbeidere fra 

http:industriarbeide.re
http:Utvikling.en
http:kvarta.il
http:kvarta.il
http:diver:s1e1tille.gg
http:kvinn.er
http:gjennomsnititli.ge
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Fig. 1.1. Lønnsvekst pr. time ekskl. overtid for arbeidere i N.A.F.'s kvartalsstatistikk 

Prosentvis endring fra samme kv. året før 

20 --------------------------------------------------~---------------

•.." : ... ' 
Total timelønnsvekst .f ••••..

•
15 - -- - -- ------ - - - - - --- ----- - -- - - --- --------- - --------- ------ -:---- -- -

Lønnsvekst ekskl. arbeidstidsreduksjoner 
10 --
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3. til 4. kvartal har i 80-årene vært 2,5 prosent. 
Med en lønnsvekst på 2 prosent fra 3. til 4. 
kvartal vil timerlønnsfortjenesten for industri 
arbeidere eksklusiv overtidst111egg stige med 
15,3 prosent fra 1986 til 1987. Korrigert for 
endringen i den avtalefestede normalarbeid~
tiden vil timelønnsveksten være 8,1 prosent. 

I bygge- og anleggsvirksomheten steg den 
gjennomsnitt1ige timefortjenesten eksk:lusive 
overtid med hele 20,3 prosent fra 3. kvartal 
1986 til 3. kvartal 1987. Denne veksten er 
justert for ette·rbetalinger i endel bedrif:ter 
i 3. kvartal 1986, anslått til ca. 1 prosent. 

Den sterke veksten i lønningene for bransjen 
generelt har sammenheng me4 økt aktivitet og 
og mangel på særlig faglærit · arbeidskraft. 
J\rbeidstidsredu~sjonen pr. 1. januar 1987 var 
noe mere omfattende i disse bransjer enn i 
industri.en. Bruken av overtid har også vært 
stadig stigende i første del av 1987. 

Dersom lønns.veksten fra 3. ti:l 4. kvartal 
1987 blir 3 prosent (noe lavere enn i 1986) 
Vill timelønnsfortjenesten eksklusiv overtid 
stige med 18,5 prosent fra 1986 til 1987. Kor
rigeI'lt for den avtalefestede arbeidstidsreduk
sjonen vil timelønnsveksten være 11,1 prosent. 

Kvartalsvis 

For landtransport som blanit annet omfrutterr 
rutebilse1lskaper, grossis:tbedrifter, spedisjons
firmaer, oljeselskaper m.v. viser statistikken 
en økning i, timefortjenesten eksklusiv ove.r
tidstillegget på ca. 10 prosent fra. 3. kvartal 
1986 til 3. kvartal 1987. Lavlønnsgarantiord
n:ingerfor endel av dis-se gruppene vil imidler
tid slå ut fra 1. oktober 1987. Dersom man 
regner med en lønnsvekst på 2 prosent fra 3. 
til·4. kvartal 1987 vil timelønnsfo:ritjenesten fra 
1986 · til 1987 bli 11,9 prosent. Korrigert for 
den avtalefostede arbeidstidsreduksjonen vil 
timelønnsveksten bli 4,9 prosiernt. 

I oljevirksomheten) offshore ialt, som om
fatter offshorearbeidere i operatørselskape:r og 
oljeboringsbedrifter, samt. offshorearbeå.dere i 
industri og. bygge- og anleggsvirksomhet steig 
timefortjenesten eksklusiv reduksjonen i nor
malarbeidstiden og overtidstillegg med ca. 4 
prosent for de tre første kvar.taler i 1987 i 
forhold til de tilsvarende kvartaler i 1986. 

På grunn av spesielle forhold innen opera.
tør-, cateriing- og oljehoringsvirfosomhet er det 
fra 1. oktober 1987 etablert en ;iy 2%-årig 
ta:riiffavtale med omfattende samordninger og 
revisjoner av lønnssystemene, som vil føre til 

http:industri.en
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Tabell 1 d. Tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for arbeidere i industri, bygge- og an
leggsvirksomhet, transportvirksomhet og oljevirksomhet basert på timefortjenester 
eksklusiv overtidsbetaling · 

Endring i prosent fra samme kvartal Lønns
året før glidning 

som 
Herav: prosent

andel av Lønnsøkning Tariff- Lønns- totalpr. time2) messig glid- lønn.sut
økning ning vikling3) 

1978 1. kvartal .................... 10,2 2,9 7,3 72 

1979 1. » ..................... 5,9 2,1 3,8· 64 

1980 1. » .................... ' 2,6 0,3 2,4 92 

1981 1. » ..... ,• .............. ' 13,5 5,2 8,3 61 


'1982 1. » .................... 8,3 1,8 6,6 80 


1983 1. » .................... ' 11,8 5,5 6,3 53 
1983 2. » ................... •'• 7,0 1,2 5,8 83 
1983 3. » ..................... 7,3 1,1 6,2 85 
1983 4. » 6,2 1,0 5,1 82e e e e e e e e e e e e e e e e e" e e I 

1984 1. » ...................... 6,1 1,0 5,2 85 

1984 2. » ..................... 7,41 ) 2,9 4,4 59 

1984 3. » ....... " ............ ' 7,91) 3,0 5,0 63 

1984 4. » ..................... 8,7 3,0 5,7 66 


1985 1. » .................... ' 8,9 3,0 5,9 ·66 

1985 2. » .................... ' 7,2 0,8 6,4 88 

1985 3. » .................... ' 6,5 0,5 6,0 92 

1985 4. » ................. •:• .. 7,0 0,5 6,5 93 


1986 1. » e e e e e e e e e e e e. e e e e e •.I 7,4 0,5 6,9 93 
1986 2. » ..................... 10,51 ) 3,1 7,3 70 
1986 3. » ..................... 11,51 ) 3,8 7,7 68 
1986 4. » .................... ' 12,1 3,7 8,4 69 


1987 1. » .................... ' 18,3 10,53 ) 3,6 6,9 663 ) 


1987 2. » ..................... '• 16,1 8,53 ) 0,9 7,6 893 ) 


1987 3. » 15,8 8,23) 0,3 7,9 963 )• • •• • •• • • • • •. • •. e e e •I 

Beregningsgrunnlaget: Gjennomsnittlig timefortjeneste ekskl. overtidstillegg, betaling for helligdager, 
feriepenger o.l. 

1) Korrigert for etterbetalinger. 

2) Faktisk timelønnsvekst. 

3) Korrigert for reduksjonen i den avtalefestede normalarbeidstiden. 

Kilde: N.A.F.s lønnsstatistikk. 


en lønnsvekst på ca. 5 prosent over noe tid. dere til produksjonsprogrammene. De til- 
Dessuten ble det_ med utgangspunkt i arbeids hørende endringene i lønnsforholdene fra 1986 

tidsreduksjonen pr. 1. januar gjennomført til 1987 gjør at lønningene i 1986 og 1987 ikke 

betydelige omlegginger i .skiftplanene for å til  er direkte sammenlignbare. 

passe de nye arbeidstidene for offshorearbei
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Fig. 1.2. 	Omfanget av timer betalt med over
tid 1970-1987. Menn, arbeidere. (An
slag for 1987 ba8ert på tre kvartaler) 

Prosentandel av totalt antall arbeidede trmer 
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Lønnsutviklingen for funksjonærer 
i N.A.F.-bedrifter 

For funksjonærene i N.A.F.-hedrifter (indu
stri, bergverk, transportvirksomhet, bygge- og 
anleggsvirksomhet, oljevirksomhet og hotell 
og restaurantvirksomhet) steg den gjennom
snittlige månedslønnen med 6,2 prosent fra 
1. september 1986 til 1. september 1987, basert 
på statistikk for bedrifter som et med i stati 
stikken i begge årene. Tilsvarende økning 
pr. 1. september 1986 i forhold til samme 
tidspunkt året før var 10, 7 prosent. pet er 
derfor en betydelig lavere lønnsvekst for 
funksjonærene enn tidligere. 

Endel funksjonærer hadde en lengre arbeids,.. 
tid enn 37,5 timer/uke før 1. januar 1987. Kor
rigert for den avtalefestede arbeidstidsreduk
sjonen .har gjennomsnittslønn pr. time økt ca. 
2,8 prosentenheter sterkere enn økningen i 
månedslønn, eller totalt vel 9 prosent fra 1. 
september 1986 til 1. september 1987. Funk
sjonærer i konkurranseutsatte bransjer har en 
tildels betydelig lavere lønnsutvikling. 

Utfra samme beregningsprinsiipper som tid
ligere år har Beregningsutvalget anslått års
lønnsveksten fra 1986 til 1987 til 8,0 prosent 
for samtlige funksjonærer. For funksjonærene 

i industri er årslønns1Ve:ks:ten fra 1986 til 1987 
beregnet til 7 ,6 pros·ent. 

Økningen i timelønnsvelkS1ten for funksjo
nærene er bere:gnet til vel 11 prosent. 

For }etlende funksjonærer er tiilsvarende åris
lønnsvekst fra 1986 til 1987 beregnet til 7,4 
prosent. Disse hadde en lønnsvekst på 5, 7 pro
sent fra 1. september 1986 til 1. september 
1987. 

Lønnsutviklingen pr. time fra 1986 til 1987 
synes a ha vævt langt sterkere for arbeidere 
enn for funksjonær,er. På grunn av at arbei
dere fikk en langt sterkere reduksjon i ar
beidstiden med tilhørende full lønn1skomp.ensa
sjon ligger økningen i lønn pr. arbeidet time 
omlag 4-5 prosentenheter høyere for arbei
dere enn f.or funksjonærer fra 1986 til 1987. 

Lønnsutviklingen i andre områder 
i privat virksomhet 

· For de fleste lønnstakergrupper utenom LO/ 
N.A.F;.-området foreligger det ikke· sta,ti.Sltikk 
for 1987. Lønnsveksten fra 1986 til 1987 er for 
en del grupper anslått på ·grunnlag .av opp
·gaver over tariffitillegg .i 1987 og under forut
setning om samme bidrag fm lønnsglidningen 
i 1987 som i 1986. 

I hoteller og restauranter steg den gjennom
sruittlige månedsfortjenesten for heltidsansatte 
eitter StatJis,tisk Sentralbyriås .lønnsstaitis1tikk 
med 6,0 pst. for menn og kvinner under ett 
fra april 1986 til april 1987. For he1tidsansa.tt 
proisentlønnet serveriingsperisona[e steg den . 
gjennomsnittlige dagsiforitjenesiten med 13,0 
pst. for voksne menn ' og med 8, 7 pst. for 
voksne kvinner fra perioden 1. november 1985 
- 30. april 1986' til 1. november 1986 - 30. april 
1987. 

Det ble ikke gitt generelle tillegg fra l. april 
1987. Garantitillegget fra ·1. oktober 1987 beløp 
seg til 172 øre for alle unntatt prosentlønnet 
serveringspersonale som får hoveddelen av sin 
inntekt fastsatt ut fra omsetning. Overhenget 
fra 1987 og garantitillegget L oktober 1987 
slår ut i årslønnsveksten fra 1986 til 1987 med 
vel 5 pst. I tillegg kommer bidraget fra lønns
glidningen i 1987. 

I. forretnings- og sparebanker steg den gjen
nomsnittlige månedsfortjenesten med 3,7 pst. 
for menn og kvinner under ett fr:a 1. sep
tember 1986 til 1. september 1987. 

Det ble ikke gitt generelle tillegg foa 1. mai 
1987. I en priotokoll. fra 8. mai ble partene 
enige om å utsette forhandlingene om eventu
elle lønnstillegg for annet avtaleåir til 4. kvar
tal 1987. Den 1. oktober kom partene fram til 
en reguleringsbe:S1temmelse som ga et lønns
tillegg f:m 1. januar 1988 på 5,5 pst. 
· Utvalget har beregnet at overhenget fra 

http:he1tidsansa.tt
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1986 og lønnsglidningen i 1987 vil gi en års
lønnsvekst på 5,8 p•st. fm 1986 til 1987. 

I forsikringsvirksomhet steg den gjennom
sniitt1ige månedsfortjenesten med 9,2 pst. for 
menn og kvinner tinder ett fra 1. seiprtembe:r 
1985 til 1. september 1986. 

Det ble ikke gitt generelle tillegg fra 1. mai 
1987. Også i denne gruppen ble partene enige 
om å utsette forhandlingene om eventuelle 
lønnstillegg for anneit avtaleår til 4. kvartal 
1987. Den 3. oktober ble det enighet om et til~ 
legg på 3,9 ps;t. fra 1. januar 1988. 

Sammen med overhenget fra 1986 og bidra
get fra lønnsglidningen ;i 1987, antas å!'lslønns
veksten å bli 4% pst. fra 1986 til 1987. 

I varehandelen steg den gjennomsnittlige 
månedsfor.tjene!sten med 11, 7 p1st. for menn og 
kvinner under ett fra 1. september 1985 til 
1. september 1986. I avtalen meUom Handel, 
og Kontor og Handelens Arbeidsgiverforening 
ble det ikke gitt generelle tillegg for annet 
avtaleår fra 1. april. Imidlertid fikk arbeids
takere som 1. juli 1986 hadde 10 års ansi
ennitet og som bare hadde minstelønnssatsen, 
et tillegg på 3,2 pst. fm 1. juli 1987. Tillegget 
antas å slå ut med en gjennomsnittlig lønns
økning på knapt 1 pst. fra 1. ju1i. 

For varehandelen under ett ventes, tille·gget 
fra 1. juli, overhenget fra 1986 og lønllisglid
ningen i 1987 å gi en årslønnsvekst fra 1986 
til 1987 på 511:! pst. 

Siden 1980 har Statistisk Sentralbyrå ut
arbeidet strutistikk for ansaJtte i forretnings
messig tjenesteyting. Dette omfatter ansatte 
i virksomheter som driver med regnskaps
føring, revisjon, databehandling, arkitekt
virksomhe1t og byggeteknisk konsulentvirk
somhet. Dessuten er også ansatte innen tek
nisk virksomhet og annonse- og reklamevirk
somhet med. ·Felles for de fleste bedriftene i 
denne statistikken er at de ansatte ikke får 
sine lønninger regulert gjennom landsomfat
tende tariffavtaler. Fra 1. september 1986 til 
1. september 1987 steg den gjennomsnittlige 
månedsfortjenesten med 8,4 pst. for menn og 
kvinner under ett. Arislønlllsveksten fra 1986 
til 1987 kan beregnes til 9,5 pst. 

I utenriks sjøfart steg den gjennomsnittlige 
hyren for voksne sjømenn med 5,8 pst. fra 
mars 1985 til mars 1986. StaJtistikk for 1987 
vil ikke bli offentLiggjort. 

Fra 1. november 1987 er det avtalt et til
legg på 4,9 pst. i utenriksfart. Denne avitalen 
gjelder ikke for skip i NIS. 

I inn:enriks sjøfart steg den gjennomsnittlige 

månedsfortjenesiten for voksne sjømenn i un~ 
deriordnede stillinger med 8,2 ps1t. fra november 
1985 til novemb,er 1986. 

Det ble åvtalt at garantitillegget pr. 1. okto
ber 1987 istedet skulle utbetales fra 1. april 
1987 og beregnes på grunnlag av statistikken 
for innenriks mtefart fra nov,ember 1986 og 
industriens gjennomsni.tt for 4. kvartal 1986. 

De1t V'il også bli ordningen ved senere opp
gjør at garantitillegget pr. 1. oktober skal ut
betales fra 1. april. 

Tillegget fra 1. april 1987 s,om ble gitt til 
samtlige voksne arbeidstakere innen Norsk 
Sjømannsforibunds tariffområde, utgjorde en 
hevning av lønnsnivået med kr 4,43 pr. time 
eller med 8,8 ps.t. 

I tidligere rapporiter har det vært en oversikt 
over tariifftillegg og gjennomsnittlig måneds
fortjeneste for flyttbare borefartøyer og .for
syl1Jings,skip. I 1987 vil det ikke bli offentlig
gjort statistikk for disse gruppene. De viil 
derfor ikke bli omtalt i denne rapporten. 

Lønnsutviklingen i offentlig. sektor 
Staten 

For aribeidSJtakere i statsforvaltningen viser 
lønll!sstatiisitikken at gjennomsnittlig måneds
fortjeneste pr. årsverk økte med 10,8 pst. fra 
1. oktober 1985-1. oktober 1986. 

De lokale jusite·rings- og normeriingsforha.nd
lingene pr. 1.09.86 ble avviklet utover i 1987. 
På grunn av det sene gjennomføl'lingstids
punktet for forhandlingene, har det· foreløpig 
ikke vært mulig å beregne virkningene av 
disse. Det spesielle denne gang, er også den 
omvendte kronologien ved a.t forhandlingene 
pr. 1.09.86 er gjennomført etter at forhand
lingene pr. 1.10.86 og 1.01.87 er avsluttet. 
Foreløpige beregninger tyder på at lønns
glidningen fra 1.10.86 til 1.10.87 vil bli høyeire 
enn normaJlt på grunn av dette. Vi vet ikke · 
hvordan lønnsglidningen fordeler seg, men an
tar at den kan værie betydelig for enkelite 
grupper. 

Til sentrale justerings- og normeringsfor
handlinger ble det avsatt 1.,0 pst. med virkning 
fra 1. januar 1987. Det ble i forhandlinger 
våren 1987 avtalefestet .at det ikke skulle gis 
lønnstillegg pr. 1. mai 1987. Det ble istedet 
åpnet mulighet for nye forhandlinger pr. 1. 
janua,r 1988. Lønnsutviklingen i privat sektor 
gjennom tallene fria 3. kvartal 1987 skuUe 
legges til grunn for eventuelle f:orhandlinger, 
jfr. vedlegg 1. 

http:normeriingsforha.nd
http:gjennomsni.tt
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Komponentene i årslønnsiveksiten er følgende: 

Årslønnsvekst Tillegg Virknings
198;6-87 pr. dato dato 

Overheng· fra 1986 ................................... . 
Bidrag fra lønnsglidning i 1987 ....................... . 
Justerin,ger ......................................·.... . 

6,0 pst. 
0,2 pst.1 ) 

1,0 pst. 1,0 pst. 1.1.1987 

Airslønnsvekst totalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 pst. 1,0pst. 

1) Lønnsglidningen fra 1.l0.816 til 1.1'0.-87 er foreløpig beregnet til 0,7 pst. Herav er 0,2 pst. relatert til 
1.1.87. Resten av glidningen er lagt til 1.9. og 1.10'. i 198'.6. 

Den samlede ,lønnis'Økning for statstilsiaitte 
fra 1986 til 1987 vil bli omlag 7,2 pst. inklusive 
1ønnsgHdning på 0,7 pst., hvorav 0,2 pst. er 
henført til 1987. 

Årslønnsveksten v.ariierer mellom ulike grup
pe1r av statsan1satte. For ledende funksjonærer 
i staten, dvs. gruppen ekspedi1sjons,sjef, under.r
direktør og byråsjef er veksten fra 1986 . til, 
1987 beregnet til 7,8 pst., dvs. over gjennom
snittet for alle statsansatte. For andre grup
per er det fortsatt en del usikkerhet knyttet 
til lønnsurtv:iklingen fra 1986 til 1987. 

Lønnsstatistikken for tilsatte i skoleverket 
viste en vemst i gjennomsnittlig månedsfor
itjeneste pr. årsverk på 11,1 pst. fria 1. ·oktober 
1985 til 1. ok~obe~ 1986. 

Kommunene 
Utvalget har i denne rapporten sett mer 

inngående på lønnsistatistikken og lønnsrutvik
li.ngen i kommunene enn i tidligere rapporter. 

Bakgirµ.nnen for dette ·er et brev av 11.11.87 
til Beregningsutvalget fr:a Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. I brevet utta.les 
det bl.a.: 

«Departementet mener det er viktig å få en 
bedre oversikt over lønnsforholdene i kommu
nesektoren. Vi er kjent med at også utvalget 
er interessert i dette, og vi vil derfor anmode 
utvalget om å søke å analysere lønnsutviklin
gen i sektoren nærmere.» 

Det ble satt ned en arbeidsgruppe med re
pre·sentaillteir fra Forbruker- og administra
sjonsdepartementet og Statistisk Sentralby:r~å 
som fikk i oppgave å utarbeide et problem
notat om saken. Notatet fra arbeidsgruppa 
følger som vedlegg til denne rapporten. 

Det blir i dag utarbeidet lønnsstatisitikk for 
kommunal sektor både av Statistisk Sentral
byrå og av Norske Kommunel'is Sentralforbund 
(NKS). Byrået utgir to statistikker. En som 
viser gjennomsnittlig månedsfortj,eneste for 
kommunale arbeidstakere og en for kommu
nalt -ansatte i helsevesen og sosial omsorg. 
Statistikkene omfatter alle som er lønt etter 

det felles offentlige regulaitiv, Osilo kommunes 
regulativ eller Bærum kommunes re,gula.itiv. 
Statistikken har med faste og variable· tillegg. 

NKS har siden 1985 publisert statistikk for 
kommunal sektm· basert på PAI-registeret. 
Denne statis1tikken omfatter alle ansatte i 
lmmmune1r og fylkeskommuner og interkom
munale virksomheter som er med i Sentral
forbundeits tariffområde. Oslo og Bærum kom
muner er ikke med i dette tariffområdet og 
omfattes således ikke av denne statistikken. 
Dis1se to kommuneT har vel Ys av sysselsettin
gen i kommunal sektor. 

Statistikken til NKS omfatter helse-sektoren, 
men ikke undervisningspersonale som har ta:' 
riffavta.le med staten. Statistikken vis,er brutto 
gjennomsniittlig månedslønn 1.10. etter regu
laitivet. FasJte og variable, tillegg e.r ikke in
kludert. 

Etter arbeidsgruppas oppfatning gir stati 
stikkene til Byrået og NKS mye infoimasjon 
om lønnsforhold/lønnsutvikling for arbeids- 
takere i kommunene gruppert etter en .rekke 
kjennetegn. Arbeidsgruppa mener det er mulig 
å nyttiggjøre seg denne informa:sdonen på en 
bedre måte.. 

Arbeidsgruppa peker på at hovedproblemene 
ved lønns.Sitatistikken for kommunene har 
væ~t: 

- Byråets statistikk har vært presenterit for

holds.vis selllt i ·forhold til lønnsoppgjørene. 

Statistikken pr. 1.10.85 kom i slutten av mai 

1986, mens hovedtall fra 1.10;86 ble offent

Hggjort i. desember 1987. 


- Det har vært betydelig og er fortsatt en 

del usikkerhet knyttet til registreringen av 

faste O:g variable tille.gg. 


Arbeidsgruppa viser i denne sammenheng 
til referat av 24. juli 1987 fra en arbeidsgruppe 
for lønnsiindekser i kommuneforvaltningen som 

, inneholder anbefalinger til Byrået og NKS for 
det videre arbeiideit med lønnsstatistikken for 
kommunene. 

Det pekes videre på av arbeidsgruppa at de 

http:tille.gg
http:riffavta.le
http:11.11.87
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fristilte eller unormerte S·tillinger i kommune
sektoren er en stor gruppe. De utgjør anslags
vis 5000 personell' på høyere lønnstl"inn. Det 
vHle være av interesse å få lønnstall i stati
stikkene spesielt for denne gruppa. Imidlertid 
gis det i statistikken til NKS lønnsvekst for 
grupper med ulik høyere utdanning og for 
lederistillinger gruppert ette·r kommunestør
relse. Disse grupperingene vil sitort sett inne
holde personer som innehar unormerte stillin
ger, jfr. vedlegg om lønnsstatistikken for 
kommunene. 

Arbeidsgruppa peker på en del andre for
ho1d: 

- Byrået og NKS bruker stort sett de samme 
definisjoner i sine statistikker. Det har fore
gått et samarbeid på dette området, slik at 
det er stor grad av overensstemmelse mel
lom hovedtallene i Byråets og NKS' stati
stikker. 

- Eter lønnsstatistikken har det vært en for
holdsvis sterk sysselsettings.vekst ,i kommu

. neJ1.e de siste årene regnet i perso~r, særlig 
blant deltidsansatte i hels.esektoren. For hel
tidsansatte har veksten vært svakere samti
dig som den synes å ha vært sterkest blant 
de som ligger over gj.ennomsnittet i lønn. 
Imidlertid er det problematisk å trekke helt 
presise konklusjoner om sysselsettingsutvik
lingen på grunnla,g av lønnsstatist.ikken" 

- Det synes· å være stor grad av overensstem.
melse mellom års'lønnsvekst i kommunene og 
utvikilingen i lønnskostnader korrigert for 
syss.elsettingsve:kst. 

Ifølge Statts.tisk Sentralbyrås statistikk steg 
den gjennomsnittlige månedsfo~tjenesten for 
heltidsansatte kommunale arbeidstakere uten
om ansatte i helsevesen og sosial omsorg, 
skoleverket og ansiatte som er timelønte med 
13,5 pst. fra 1. oktober 1985 til 1. oktobe~ 
1986. ' 

Av tilleggene utgjør de variable tilleggene, 
som omfatter bl.a. vakttillegg, søn:dagStillegg 
og komitegodtgjørelse den kla~t stør.ste ande
len. Byrået har lagt stor vekt på å rervidere 
de variable tHleggene i 1985-statistikken, slik 
at det nå er langt bedre kvalitet på dis;se til
le1ggene. 

På grunnlag av Sentralforbundets lønns
stati.stikk fo:r 1986, ble årslønnsveksten for 
heUidsansatte i kommunene anslått til 91/2 pst. 
fra 1985 til 1986; Ut fra Byråets lønnsstati
stikk for kommunale aribeidstakere for 1986, 
kan en på noe usikkert grunnlag anislå års
lønnsveksten fra 1985 til 1986 til ca. 10 pst. 
Forskjellen skyldes hovedsakelig at Byrået in-. 
kluderer faste og variable tillegg, slik som i 
lønnsstatistikk for andre grupper.'· 

Det foreligger ikke lØnnisstatistikk for kom
mlmal sektor for 1987, og Beregningslllltvalget 
har derfor ikke kunnet anslå årslønnsveksten 
fria 1986 til 1987 for kommuneansatte. Bereg
ningsutva'lget beklager at det ikke er mulig 
på nåværende tidspunkt å :15ram:bringe lønns
tall for kommunene. 

2. LØNNSOVERHENGET 

I senere år har be.grepet overheng blitt 
stadig me!r anv·endt i di·skusjonen om lønns" 
utviklingen. Overhenget beskriver hvor mye 
lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over 
gjennomsnittsnivået for året. Det forteller der
med hvor stor lønnsveksten fra ett år til neste 
vil bli selv om det ikke gis nye· lønnstillegg- i 
det andre året. 

Hvis alle lønnsoppgjøJ.' foregikk samtidig og 
ved begynnels·en av året og det ikke ble gitt 
lønnstHlegg utover dette, ville lønnsoverhenget 
pr. defini1sjon være niull og slike beregninge·r 
dermed overflødige. TarifftiHe:gg og lønns.~ 
økninger ellers blir imidlertid gitt på ulike 
tidspunkter for ulike interessegrupper og 
spredt utover hele året. Beregninger a:v over
.heng og år,slønn.svekst er derfor nødvendig 
hvis det skal være mulig å sammenlikne lønns.
utviklingen for ulike lønnstakel'lgru.pper ved 
tariffoppgjør. 

Størrelsen av overhenget vil ofte være et 
tolkningsspørsmål. Det kan også variere be
tydelig mellom områdene. Dette kan ha sam
menheng med ulik lønnsvekst forrige år, men 
kan også: ha sammenheng med at lønnstil
leggene lmm til ulike tider gjennom året. 

Nå gis det ikke statistikk pr. 31. desember 
eller 1. januar for noen grupper. Overhenget 
må derfor anislås. For arbeidere i N.A.F.-be" 
drifter brukes. gjer.ne forholdet mellom lønll6
.nivået i 4. kvarital og årsgjennomsnittet. For 
andre grupper må det dels gjøres grove an
slag. Størrelsen av overhenget vil avhenge av 
hvordan lønns:veksten skjer over ·året. Lønns
tillegg som gis sent i året fø.rer til større over
heng. til neste år enn tilsvarende tillegg som 
gis tidlig i året. 

For de fleste gruppe:ne har vi god oversikt 
over tidspun:kitene for tariff.tille1gg. Vi vet 
imidlertid mindre om når arunen lønnsu.tvik
Hng skjer. For grupper med en gitt lønns
stigning· i en periode vil det beregnede over
heng være avhengig av hva som forutsettes 
om forløpet av lønnsutviklingen gjennom peri
oden. 

I oppstillingen nedenfor vises anslått over
heng til 1987 og 1988 for en del områdeT. 
Beregningen av overhenget til 1988 er for de 
fleste grupper basert på ufullstendig eller 
manglerrde statistikk for .1987 og ansla.gene er 
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derfor i stor grad brusert på skjønn og anta
kelser. OveThen:get vil særlig være avhengig 
av lønns;veksten i slutten av året. Det ~nder
strekes at partene i de ulike områder kan ha 
ulike oppfatninger av hvilke prinsipper som 
skal le:gges til grunn v.ed beregning av over
henget. 

Overheng
(pst.) til 

1987 1988 

- Arbeidere i LO/N.A.F.
~ området i alt . . . . . . . . . . . 4,8 3-3% 

- Industriarbeidere . . . . . . . 4,8 ca.3 
- Funksjonærer i N.A.F.

bedrifter . . . . . . . . . . . . . . 4,3 2,5 
- Staten . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 
- Kommunene . . . . . . . . . . . . 4,9 
- Varehandel . . . . . . . . . . . . 3,1 1% 
- Forretnings- og spare

banker . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 0,5 
- FoI'ISikring . . . . . . . . . . . . 2,3 0,1 
- Forretningsmessig 

tjenesteyting . . . . . . . . . . . 4,4 3,3 

For mange. av gruppene i denne oppstillin
gen, er anslått o•verheng til 1988 vesentlig 
lavere enn overhenget til 1987. 

For ansatte i bank og forsikring er det a:v
ta1t tillegg fra 1.1.88. For disse to gruppene 
er det også vanlig med lokale tillegg tidlig i 
året. Dette er ikke inkludert i tallene for over
henget, men virker på samme måten. 

I forretnings- og sparebanker er det avtalt 
et tillegg på 5,5 pst. fra 1.1.88. Sammen med 
lokale jusiteringer fra samme dato og over
henget fra 1987, vil ansatte i forretnings- og 

sparebanker kunne starte 1988 med et gjen
nomsn:i t:tliig 	lønnstillegg på mer .enn 6 psit. 

I forsikring er det av.talt et tillegg på 3,9 pst. 
fra 1.1.88. På grunnlag av dette tilfoggert, lo
kale justeringer 1.1.88 og overhenget fra 1987 
vil ansatte i forsikdngsvirksomhet kunne 
starte 1988 med en gjennomsnittlig lønnsvekst 
på ca. 5% pst. Partene i fo.I'sikrin:g.s.virksomhet 
skal imidlertid møtes igjen etter a;t oppgjøret 
i staten pr. 1. januar 1988 er ferdig for å foreta 
en tilpasning til dette oppgjøret. Tillegget fra 
1.1.88 kan derfor bli høyere enn 3,9 pst. 

I stat og kommuner skal det også forhandles 
om eventuelle tillegg fra 1.1.88. Lønnsveksten 
ved begynnelsen av 1988 vil dermed kunne bli 
større enn beregnet overheng til 1988. Ut
valget har på nåværende tidspunkt ikke funnet 
grunnlag for å gi anslag på overhenget til 
1988 for disse to sektorene. 

3. 	 LØNNSUTVIgLINGEN FOR- KVINNER 
OG MENN 

Tallene i tabell· i a er et veiet gjennomsnitt 
av lønnsutviklingen for kvinne'r og menn. Av 
tabell 1 e framgår lønnsutviklingen i de si·ste 
år for henholds:vi.s kvinner og menn for en del. 
av de samme gruppene som ~ tabell 1 a. 

Tabellen viseT at heltidsansatte kvinner i de 
fleste år har hatt en sterkere lønnsUJtvikling 
enn menn innen samme gruppe. Samlet over 
perioden 1980-86, har kvinner hatt tildels klart 
sterkere vekst enn menn innen alle grupper. 
Størat forskjell mellom lønnsutviklingen for 

. kvinner og me1nn har det vær.t blant funksjo
. nærer i N.A.F.-bedrifter o;g minst forskjell 
blant kommunale arbeidsitakere. Det var først 
og fremst i årene 1980-82 lønnsutviklingen 
va:r sterkere for kvinner enn for menn. 

Tabell 1 e. 	 LØnnsutviklingen for heltidsansatte kvinner og menn for noen grupper1) 1980-1986. 
Pr"osent 

Industri- Funksjonærer i Varehandel Bank3)arbeidere2) N.A.F.-bedrifter 

M K M K M K M K 

1980-Bl ...... 9-,8 11,1 11,5 13,3 10,1 11,8 10,6 12,4 
1981-82, ..... ~ 10,2 11,0 11,6 13,2 11,4 11,8 13,8 15,7 
1982-83 ...... 8,1 9,3 7,4 8,5 8,0 7,7 7,3 - 8,2 
1983-84 7,9 8,2 8,5 9,5 7,8 8,2 6,0 6,6 . 
1984-85 7,5 7,2 8,8 9,3 8,0 8,0 9,2 8,9 
1985-86 10,1' 10,5 10,8 11,9 11,6 12,8 10,2 10,3 

1980-86 67,0 72,8 74,8 86,4 71,2 77,4 72,3 80,2 
Gjennomsn. ... 8,9 9,5 9,7 10,9 9,5 10,0 9,5 10,3 

Årslønns
nivå 1986 ... ~. 137 600 119 300 189 700 132 300 145 200 112 000. 167 900 131800 
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Forsikring Stat Kommune4) 
Forretningsm.
tjenesteyting 

M K M K M K M K 

1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 

11,2 
12,5 

7,9 
5,1 
8,0 
9,6 

12,5 
14,3 

8,9 
5,8 
8,5' 

10,2 

8,9 
14,0 

5,8 
6,7 
7,4 

11,0 

11,4 
13,7 

6,9 
7,0 
7,5 

10,8 

9,9 
13,0 

9,8 
6,7 
6,1 

13,5 

12,2 
12,7 

8,7 
6,9 
6,1 

13,0 

13,7 
12,7 
10,6 

8,2 
9,5 

11,4 

15,1 
13,5 

9,9 
8,8 
8,9 

12,1 

1980-86 
Gjennomsn. 

67,9 
9,0 

77,1 
10,0 

67,1 
8,9 

72,6 
9,5 

75,2 
9,8 

76,2 
9,9 

87,1 
11,0 

90,7 
11,3 

Arslønns

nivf11986 206 400 136 600 156 900 131600 202100 138 800 


Helse
sektoren5) 

Undervisnings
sektoren 

M K M K 

1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 

7,8 
8,5 
7,9 

8,4 
6,3 
7,1 

6,6 
14,4 

5,5 
6,9 
7,1 

11,6 

8,4 
i4,2 

6,9 
6,9 
6,8 

10,6 

1980-86 
Gjennomsn. 

64,4 
8,6 

67,0 
8,9 

Årslønns
nivå 1986 . 171500 154 500 

1) Årsgjennomsnitt for industrien. For de andre gruppene lønnsutvikling mellom tellingstidspunktene. 

2) Timefortjeneste ekskl. overtid. 

3) Forretnings- og sparebanker. 

4) Eksklusiv helsevesen, sosial omsorg og skoleverket. 

5) Statistikk utarbeidet første gang i 19'82. 


Kvinner har økt sin andel a;v sysselsettingen 
de siste årene. P.g.a. at kvinners gjennom
snittslønn ligger lavere enn for menn, vil en 
større andel kvinner trekke den gjennomsnitt 
lige årlige lønnsveksten ned. For områdene i 
tabell 1 e betyr dette at samlet lønnsvekst i 
perioden 1980-86 ligger 1-1,5 prosentpoeng 
lavere enn hva som ville ha vært tilfelle ved 
uendret kvinneandel. 

Det relative lønnsnivå for kvinnelige arbeidere 
Tabell 1 f viser det :rielative lønnsnivå foT 

kvinnelige arbeidere i forhold til mannlige 
arbeidere i tidsperioden 1973 til 1987. ( 1987 
er på grunnlag av de 3 første kvar,talene). Deit 
er ikke justert for skiftarbeid slik at lønns
nivåene for kvinner i forhold til menn med 
noe høyere skiftandel vil være undervurdert. 
Da de summariske for1tjenestene ikke er særlig 

sammenlignbare mellom og innen bransjer, er 
tallene best egnet til å beskrive utviklings
tendenser. 

Kvinneandelen i N.A.F.-stati,stikken haT økit 
kontinuerlig de siste 14 år. Imidlertid er det 
forskjeller mellom næringer, og enkelte næ
ringer har også en nedgang i kvinneandelen. 

I industrien har det værit en kontinuerlig 
bedring av kvinneTs relative timefortjeneste 
i forhold til menns, fra 78,9 prosent i 1973 til 
vel 88 prose.nt i 1984 til 1987. De siste 3 årene 
har de.t ikke vært særlig økning i timefor
tjenesiten for kvinner i forhold til menn. For 
mange bransjer hair det også vært tilba.kegang 
i timefortjenesten for kvinner i forhold til 
menn. Utviklingen i relative lønnsnivåer kan 
også skyldes struktureffekter som følge av 
den relativt sterkerie økning i kvinnelig syssel
setting. 

http:prose.nt
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Tabell 1 f. 	 Gjennomsnittlig timefortjeneste (eksklusive overtidstillegg) skiftti.lle:gg o.l.) for 

voksne kvinnelige arbeidere i prosent av tilsvarende timefortjeneste for menn 

i tidsrommet 1973til1987 


Kvinneandel 
i pst. Bransje 1973 19-83 1984 19.85 193,5 19871) 

73 83 86 

15 16 18 Industrien ialt ........................ . 78,9 87,8 88,2 88,1 88,3 88,7 

30 33 35 Nærings- og nytelsesmiddelindustrien .... . 82,6 88,8 89,1 88,7 88,9 88,7 

63 69 66 Hermetikkfabrikker ................... . 86,2 93,2 93,6· 94,5 96,2 97,2 

63 61 59 Sjokolade, sukkervareindustrien ........ . 83,4 91,9 92,7 93,2 92,2 92,5 

64 67 67 Tekstil, bekledning .................... . 84,9 93,5 92,9 91,9 91,2 90,9 

55 58 60 Tekstilfabrikker . : ..................... . 85,1 92,7 92,2 91,6 91,5 90,7 

82 87 83 Konfeksjonsfabrikker .................. . 83,9 92,4 91,0 87,1 86,2 86,5 


3 7 10 Trein.dustri ........................... . 91,1 94,5 97,1 97,7 96,3 96,1 

10 12 12 Trieforedling, papirvarer ............... . 87,1 94,2 94,0 93,9 93,5 94,4 

17 17 18 Grafisk.industri ....................... . 81,1 85,3 85,1 85,1 83,7 84,4 

20 21 22 Kjemisk indusitriialt ................... . 82,1 92,5 92,7 92,9 93,1 93,2 

11 11 10 Mineralbearbeidende industri ........... . 74,3 87,8 87,8 88,0 87,6 88,1 

35 53 66 Elektronisk indusitri ................ ,... . 88,4 94,2 96,4 95,2 94,1 93,8 


6 9 11 Jern- og metallindustrien ............... . 85,5 92,4 93,4 93,6 93,1 92,3 

2 4 5 Landtransport . . ...................... . 85,7 90,4 91,0' 90,2 91,1 90,6 


1) 	Basert på de tre første kvartalene av 193:7, Garantitilleggene pr. 1.10.87 er ikke med. Garantitilleg
gene betyr vanli~vis mye for lønnsutviklingen for kvinner. 

Kilde: N.A.F.'s kvartalsstatistikk for arbeidere. 

4. 	 DELTIDSANSATTE ansa;tte, mens knapt halvpariten er deltids
an:satte i skoleverket. Andelen av deltidsanI 	flere av delstatist.ikkene fra Byrået er det 
satte kvinner er -- bortsett fra i staten en over:sikt over antall, gjennomsnittlig lønn 
l:a:vere i 1986 enn i 1981. For kvinner og mennog fordelingen av de deltidsansatte etter om
under ett arbeider halvparten deltid i helsefanget av ukentlig arbeidstid. 
vesen og sosial· omsorg, ca. 36 pst. i vareDefinisjonen av deltidsansatte i lønnsstati 
handelen og ca. 1/s i kommunal virksomhet og. stikken er ikke knyttet til et be:stemt antall 
skoleverkeit. For de andre næringene er andelenarbeidstimer pr. uke. Arbe,id:stakere blir regnet 
15-17 pst. i 1986, bortsett fra i N.A.F.-bedrMsom deltidsansatte dersom de har redusert 
ter hvor andelen er vel 8 pst.arbe:idstid uten at dette er vanlig ordning ved 

I 	tabell 1 h vises veksten· fra 1981 til 1986bedriftene 	de arbeider i eller i vedkommende 
i 	antall heltids- og deltidsansatte som inngårnæring. Imidlertid gir ikke lønnsstatistikken 
i noen delstatistikker.en fullstendig oversikt over omfanget av del

Veksten i antall ansatte vil. i noen statis:tJi~tidsarbeid innen vedkommende næring/gruppe. 
ker være påvirket av at statistikken har værtTimelønte deltidsarbeidere uten fasit ukentlig 
under utbygging i perioden, slik at sysselsetarbeidsrtid er ikke med. Hotell- og restaurant
tingsveksten i næringen har vært svakere enndrift har et for:P,oldsvi1s stort innslag av denne 
deit lønnsstatistikken antyder.type arbeidskrafit. 

Tabell 1 h viser at kvinner utgjør 80 pst. 
eller mer av de deltidsansatte innen de næ

Omfanget av deltidsarbeid ringene en 	har sett på. Et annet trekk er at 
Tabell l g viser omfanget av deltidsarbeid prosentvis har veksten i antall kvinner på hel

i enkelte næringer i 1981 og 1986. For kom tid vært til dels langt sterk,ere enn for menn 
munal virksomhet og helsesektoren foreligger på heltid. Samtidig har veksten i an.tall kvin
foreløpig bare tall for 1985. Det er få mann ner i deltidsarbeid økt svakere enn på heltid 
lige deltidsansatte i alle næringer, mens bildet (staten unntatt). For menn har økingen i 
er et helt annet for kvinnelige deltidsansatte. antall ansatte på deltid vært sterkere enn for 
I varehandelen, kommunene og h~lsese:ktoren . kvinner på deltid når en ser bort f:r:a bank- og 
er mer enn halvparten av kvinnene deltids- f orsiikrings:virksomhet. 



'20 NOU 1988: 5 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1988 

Tabell 1 g. Antall deltidsansatte i enkelte næringer. Menn og kvinner. 1981og1986 

Menn Kvinner Total 
Ansatte .. 

med i lønns- Deltids
statlstikken ansatte 

An~el Arl:satte Deltids
deltids- med i lønns- ansatte 
ansatte statis;tikken 

Andel 
deltids
ansatte 

deltids-
syssel
setting 

Funksjonærer i 
N.A.F.-bedrifter 1981 69 330 574 0,8 25936 8014 30,9 9,0 

1986 76459 744 1,0 31766 8329 26,2 8,4 
Bankvirksomhet 1981 11705 236 2,0 13172 3972 30,2 16,9 

1986 13525 263 1,9 18 632 5277 28,3 17,2 
Forsikring 1981 3231 50 1,5 4096 1231 30,1 17,5 

1986 3959 59 1,5 5370 1482 27,6 16,5 
Varehandel 1981 54819 3691 6,7 70841 43341 61,2 37,4 

1986 58 681 4668 8,0 72 625 42329 58,3 35,8 
FoITetningsmessig 
tjenesteyting 1981 12 620 331 2,6 8096 2821 34,8 15,2 

1986 17 530 502 2,9 12 911 4065 31,5 15,0 
Staten1 ) 1981 113 708 2 394 2,1 63352 ~0719 32,7 13,1 

1986 108 987 3 543 3,3 69967 25303 36,2 16,1 
Skolevm-ket 1981 37 364 4961 13,3 35796 19354 54,1 33,2 

1986 39 006 5246 13,4 42128 20 041 47,6 31,1 
Kommunal og fylke1s-
kommunal virksomhet 1985 52 452 3 036 5,8 41079 26873 65,4 32,0 
Helsevesen og sosial 
omsorg 
- Kommunal og 

fylkeskommunal 1985 18485 1764 9,5 129 390 72188 55,8 50,0 
- Privat 1985 3207 570 17,8 19273 10533 54,7 49,4 

1) Inkl. statens helsevesen. 

Tabell 1 h. 	 Antall ansatte på hel- og deltid etter lønnsstatistikken i noen næringer samt kvinners 
andel av deltidssysselsettingen 

K-andelHeltid Deltid Vekst 81/86 (pst) av 
deltids

1981 1986 19;81 19816 Heltid Deltid: ansatte 

N.A.F.-funksjonærer 	 M 68756 75715 574 744 10,1 29,6 
K 17922 23437 8014 8329 30,8 3,9 92 

Bankvirksomhet 	 M 11469 13262 236 263 15,6 11,4 
K 9200 12 828 3972 5277 39,4 32,9 95 

Forsikring 	 M 3181 3900 50 59 22,6 18,0 
K 2865 3 888 1231 1482 35,7' 20,4 96 

Varehandel 	 M 51128 54013 3691 4668 5,6 26,5 
K 27 500 30296 43341 42329 10,2 -2,3 90 

Forretningsmessd.g 
tjenesteyting M 12289 17028 331 502 38,6 51,7 

K 5275 8 846 2821 4065 67,7 44,1 89 

Staten1 ) 	 M 111314 105 444 2394 3543 -5,3 48,0 
K 42633 44664 20719 25303 4,8 22,1 88 

Skoleverket 	 M 32403 33760 4961 5246 4,2 5,7 
K 16442 22 087 19354 20041 34,3 3,5 80 

1) 	I tidsrommet 1981-816 har en del grupper blitt overført til kommunal sektor, bl.a. distriktslege
tjenesten og folketannrøkta. 
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Lønnsutviklingen 	 nærmere analyse av denne foriskjellen, men 
det er bl.a. grunn til å anta at opprykksmliligI tabell 1 i vises utviklingen. i gj.enn.om
hetene ·er mindre for deltidsansatte enn for helsnittlig månedsfortjeneste for deltidsansatte 
tidsansamte.kvinner i enkel.te aTbeidstidsgrupper i noen næ

Tallet på deltidsansatte menn i ulike næringer i 1984 og 1986. I tabellen er også tatt 
med økingen i månedsfortjenesten f.or heltids" dnger er så lavt at en ikke har uta7'beidet til 
ansatte kvinner i alt i de samme næringene. svarende tabell for menn. 
For funksjonærer i N.A.F.-bedrifter foreligger I tabell 1 i har en også tatt med lønnsiut
statistikk over ukentlig arbeidstid og lønn vi:kliingen fo.r deltidsansatte kvinner i alt. 
først fra 1986. Imidlertid vil endringer i omfanget av arbeids

Tabell 1 i viser at lønnsutviklingen fo.r del timer påvirke lønnsutvikllingen for deltidsan
tidsansatte kvinner i nesten ane arbeidstids satte... Tabell 1 j vise·r hvordan arbeidstiden 
grupper har vært mindre enn for heltidsan for deltidsansatte i noen næringer har endret 
satte i alt. I enkel.te grupper - særlig innen seg de siste årene. Som· mål på dette har en 
forsikring - er antall deltidsansatte så .lavt brukt andelen som arbeider under 22 t/uke. 
at tallene blir mindre pålitelige. De1t understrekes at det vil være en del usik

Det foreligger foreløpig ikke materiale til kel'lhet knyittet til et så «grovt» mål. 

Tabell 1 i. 	 Månedsfortjeneste for deltidsansatte kvinner i enkelte næringer og arbeidstidsgrup
per. LønnsutViklingen for dettids- og heltidsansatte. 1984-86. 

Øking i mnd.fortjenes.te 1984 	 1986 1'9.814-86 

Deltids-	 Heltids-Ansatte Mnd.fortj. Ansatte Mnd.fortj. ansatte 	 ansatte 

Varehandel ............ 42359 4199 42329 5006 19,21 ) 21,7 

18-19,9 timer ............ 2844 3793 2850 4533 19,5 

20-21,9 » ........... 9072 3824 8446 4486 17,3 

22-23,9 » ........... 3869 4357 3712 5231 20,1 

24-25,9 » ........... 4136 4563 4087 5348 17,2 


Forretnings- og 
sparebanker ............. 4816 5329 5277 6364 19,41 ) 20,1 
18-19,9 timer ........... 1559 4597 1824 5431 18,1. 
20-21,9 » ..... "' ..... 602 5080 585 5 897 16,1 
22-23,9 » ........... 469 5692 556 6733 18,3 

24-25,9 » ........... 279 5963 251 6685 12,1 


Forsikring ............. 1186 5961 1482 7 466 25,21 ) 19,6 

18-19,9 timer ........... 157 4727 144 5605 18,6 

20-21,9 » ........... 151 5397 182 6886 27,6 

22-23,9 » ........... 114 6074 117 7 340 20,8 

24-25,9 » ........... 40 6291 57 7 816 (24,2) 


Forretningsmessig 
tjenesteyting . . ......... 3 527 5835 4065 6991 19,81 ) 22,1 
18-19,9 timer ........... 513 4648 490 5696 22,5 
20-21,9 » ............ 561 5218 601 6363 21,9 
22-23,9 » ........... 324 6140 374 7 453 21,4 

24-25,9 » ........... 288 6499 341 7211 '11,0 


'li'unksjonærer i N.A.F.
bedrifter2) ............. 8 329 6943 
18-19,9 timer ........... 1582 5391 
20-21,9 » ........... 1472 5557 
22-23,9 » ........... 	 986 6579 

24-25,9 » ........... 	 701 7014 


1) Lønnsutvikljngen for deltidsansatte i alt viil være påvirket av arbeidstidsendringer. 
2) Det foreligger ikke tall før 1986. 

http:mnd.fortjenes.te
http:enkel.te
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Tabell lj. 	Endringer i arbeidstid for deltids
ansatte i noen næringer. Andel av 
deltidsansatte som arbeider under 
22 t/uke. Prosent 

1984 1985 1986 

Bankvirk!somhet M 67 71 73 
K 65 63 62 

Femsikring M 83 79 71 
K 54 54 51 

Var,eihandel M 66 67 71 
K 50 49 49 

Forre1tn.m. tj.yting M 53 56 58 
K 51 50 49 

Tabellien viser rut kvinner på deltid synes å 
ha økt sin uke:ntlige arbeidstid noe, dvs. an
delen som arbeider under 22 t/uke har gått 
ned. Økingen er mest markert i forsd.krings
vi.rksomhet. FoT kvinner betyr dette at når 
en tar hensyn til arbeidstidsøkingen, så har 
lønnsutviklingen pr. tidsenhet for deltidsan
saitte ialt vært svakere enn det tabell 1 i viser. 
Blant menn er det et lavt antall som arbed.deJ:" 
deLtid i de fleste gruppene i tabell 1 j. Tallene 
blir derfor me1r usikre for menn enn for kvin
ner. 

5. OPPSUMMERING AV KAPITTEL 1 

* De bereignede tallene for årslønnsveksten fra 
1986 til 1987 har variert en del mellom de ulike 
gruppene. For de grupper Beregningsutvalget 

gJT oppgaver ov,er, ligger årslønnsveksten fra 
4~ ·tn 10% pst. Anslaget for gjennomsnittet 
av gruppene er beregn:et til 7% pst. For .indu
striarbeidere og for funksjonærer i N.A.F.
bedrifter er årslønnsveksten anslått til 8,0 pst. 
I staten er veksten anslått til 7~ pst., mens 
anslaget i landtransport og i varehandel er 
henholdsvis 5 og 5% pst. I forretnings- og 
sparebank,er er anslaget 5,8 pst. og i forsik
ring 4~ pst. Den høye1ste årslønnsveksten har 
en hatt i forretningsmessiig tjenesteyting med 
9,5 pst. og i bygg- og anle1gg med 10% pst. 

Funksjonærer i forretni:ingsme.ssig tjeneste
yting, N.A.F.-bedrifter og forretnings- og spa
rebanker ·}).ar hatt den sterke1ste lønnsveksten 
sett under ett i den perioden figur 1.3 dekker. 
Den laveste lønnsveksten har en blant arbei
dergrupper i privat sektor, for statsansatte og 
for ansatte i undervisningssektoren (skole
verket). 

* Utvalgets beregninger av årslønnisveimst foir 
arbeider·e i N.A.F.-bedrifter bygger på avtale
festet normalarbeidstid. Foc dagarbeidere vil 
det si 40 t/uke før 1.1.87 og 37,5 t/uke etter 
1.1.87. Beregningene tair ikk!e hensyn til at 
faktisk normalarbeidstid kan være mindre enn 
avtalefestet normalarbeidstid. Strengt ta.tt 
gjelder utviklingen i figur 1.3 derior baire for 
arbeidere som ikke fikk noen arbe,idstids
re:duksjon før 1.1.87. Arbeidstidsundersøkelser 
som ble gjennomført i N.A.F.-bedrifter vise!r 
imidlertid at det skjedde en viss arbeidstids" 
reduksjon i årene før 1.1.87. 

Figur 1.3. 	 Beregnet årslønnsvekst for noen grupper 1980-81 
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Siden det vanligvis ikke vil foreligge under
søkelser over gjennomsnittlig faktisk normal
aribeidstid hvert år, har utvalget også fra 1986 
til 1987 va:lgt å holde fast v-ed den samme be
regning.smetode for årslønnsveksten som er 
brukt i alle år tidligerie og som vil være tiil
gjengelig også framover.1 ) 

* Figur 1.4 v~ser lønnsveksten pr. lønnsitake!I'
års:verk etter konkurransetype basert på na
sjonalregnskapets lønnsbegrep. I industrien 
har lønnsveksten pr. årsverk i perioden 
1980-86 under ett vært høyest i skjermet indu
stri. Og.så ute- og hjemmekonkurrerende indu
stri har hatt en lønnsvekst over gjennom
sni:ttet for alle næringer under ett. Offentlig 
forvaltning og annen skjermet privat næring.s
virksomhet har hatt lavel'le lønnsvekst enn in
dustri·en uansett konkurransetype i denne peri 
oden. 

Figur 1.4. 	 Arslønnsvekst etter konkurranse
type for noen grupper 1980:_86 
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* For arbeiderie i N.A.F.-bedrifter var vekst
raten for lønnsglidningen kvartalsvis fra til 
svarende. kvartaleT året før ··svakt avtakende 
fram til 1984 for deretter å øke. Lønnsglid
ningen i 1986 og utover i 1987 har igjen nådd 

1) 	Utvalget peker imidlertid på at dersom fa.ktisk 
normalarbeidstid hadde vært lagt til grunn ved 
beregningen av ~rslønnsveksten fra 19186 til 
19-87, .. ville veksten for industriarbeidere vært 
om lag 0,8 pst. høyere. På den annen side har 
metoden som brukes, overvurdert veksten i en
kelte år i perioden 19.80~86 med til sammen om 
lag 0,8 pst. Samlet over perioden 19·80'-87 gir 
veksten for arbeidere i figur 1.3 et dekkende 
bilde av årslønnsveksten for den gjennomsnitt
lige arbeider. 

nivåer mellom 7-8 pst. Man må tilbake til 1981 
for å finne tilsvarende lønnsglidningstall over 
året. 

Den sterke lønnsglidningen fra 3. kvarta.I 
1986 til 3. kva!I'tal 1987 skyldes spesiell sterk 
lønnsglidning i bygge- og anleggssektoren og 
hrur sammenheng med lønnsglidning fra 3. ti.J 
4. kvartal 1986. Dessuten var det [ 1987 
økt bruk av skiftarhe;id, dvs. sterkere vekst i 
dåvwsetiUegg, med forskyvlllingier mellom ulike 
skiftkategorier og en øking i andelen arbe1i
dede timer i· høy:tlønnsibransjeT. Dette bddrog 
med henholdsvis 0,6 og 0,5 prosentpoeng til 
lønnsg1:idnfagen fra 3. kvartal 1986 til 3. kvar
tal 1987. 

For indiustrr.i.arbeidere har utviklingen i lønns
glidningen i løpet av 1987 vært mere moderat 
enn for a:lle arbeidere i LO/N.A.F.-området. 

* Utvalget har anslått lønnsoverhenget til 
1988 for en.del grupper. Anslagene er for de 
fleste gruppene baserit på ufullstendig mate
ria:le eller mangelfull stattsti.kk om lønnsut
viklingen i 1987. Overhenget vil særlig være 
avhengig av lønnsveksten i slutten av året. 

Lønnsoverhenget inn i 1988 for arbeidere i 
alt i LO/N.A.F.-områ.det er beregn.et til 3-3% · 
pst. og for industriarbeiidere til ca. 3 pst. mot 
4,8 pst. året før for begge·. grupper. For funk
sjonærer i N.A.F.-bedrifteir anslås overhenget 
til 2,5 pst., i varehan.delen til ca. 1% pst. og i 
bank og for:sikring til henholdsvd.s 0,5 o.g 0,1 
pst. 

For mange av gruppene i figur 1.5 er an
slått overheng til 1988 vesentlig lavere enn 
overhenget til 1987. · 

For ansatte i bank og forsikring er det av
t.alt tiHegg fra 1.1.88. For disse to gruppene 
er det også vanlig med lokale tillegg tidlig 
i året. Dette er ikke inkludert i tallene' for 
overhenget, men virker på samme måten. I 
stat og kommuner skal det også forhandles 
om eventuelle lønnstillegg fra 1.1.88. 

* Heltiidsans:atte kvinner har hatt en sterkere 
lønnsutvikling enn menn innen samme gruppe 
i perioden 1980-86. Det har i perioden vær,t 
størst forSikjeU mellom lønnsutviklingen for 
kvinner og menn blant funksjonærer i N.A.F.
bed~ifter og minst forskjell blant. kommunale 
arbeiids·trukere. Særlig i årene 1980-82 var 
lønnsutviklingen sterkere for kvinner enn. for 
menn.. I industrien har det vært en kontinuer
lig bedring av kvinners relative timefo~tje

neste i :forhold til menns, fra 78,9 pst. i 1973 
til vel" 88 pst. i 1984 til 1987. De siste tre årene 
har deit ikke vært ,.sædig økning i timefor
tjenesten for kvinner i forhold til mellll:. For 
mange bransjer har det også vært tilbakegang 
i kvinners relative timefortjeneste. 

http:beregn.et
http:stattsti.kk


24 NOU 1988: 5 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1988 

·Figur 1.5. 	 Anslått overheng til 1987 og 1988 
for noen områder.1) Prosent 

PROSENT ÅR 

6 m1987 


El 1988 


5 

li 

I 
" 

4 J 

3 
::: 

2 

il 
oc.."'-~ .;)~v.,, &.~0 ~+. q-v.,,-<-· 0~+.· "'Y '?-V- "'~ 

-..,; -~ r~-P. <o~ ~~ x R-«:-· n..\ 00 
~· ~:i' <:. ",o q-v -~ +.o "_o<f' _,~· ... ~ ~-

... 	 ,- OMRÅDE 
1) 	Utvalget har på nåværende tidspunkt ikke fun

net grunnlag for å gi anslag på overhenget til 
1988 for stat og kommuner. 

Figur 1.6. 	Lønnsutviklingen for heltidsansatt'e 
kvinner og menn. Gjennomsnitt for 
noen grupper. 1980-86 
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Figur 1.7. 	 Andel deltidstilsatte kvinner og 
menn i noen næringer. 19861) 
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1) 	Tallene for helsesektoren og kommunene gjeil- . 
der for 19.8'5, 

* Figur 1.8 viser at lønnsutviklingen for del
tidsansatte kvinner - unntatt i forsikrings
virksomhet - har vært noe mindre enn for 
heltidsansatte kvinner i alt de siste ~rene. Det 
foreligger foreløpig ikke materiale ti.I nærmere 
analyse av denne forskjellen, men det er bl.a. 
grunn til å anta at opprykksmulighetene er 
mindre for de1tridsa.nsatte enn for heltidsan
satte. ' 

Figur 1.8. 	 Lønnsutviklingen for del- og hel• 
tidsansatte kvinner. 1984-86 
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* I kapitlet gis en oversikt arver omfanget og 
lønnsutviklingen for deltidsansatte i en del 5 
næringer. Kvinnene utgjør 80 pst. eller mer 
av de deltidsansatte innen de næringene en 
har sett på. I varehandel, kommunene og helse
sektoren er mer enn halvparten av kvinnene 
deltidsansatte. 

Varehandel Bank , Forr.tj. Forsikring 

NÆRING 
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KAPITTEL 2 

Prisutvikling og prispolitikk 

I. UTVIKLINGEN I PRISINDEKSENE 

Gjennom senere år har prisstigningen avtatt 
internasjonalt. Dette har også vært tilfelle for 
Norge fram til våren 1985. For eksempel var 
stigningstakten i 1985 omtrent på det halve 
av stigningstakten i ·begynne.1sen av 1980
årene. Men i hele perioden etter 1980 har ·pris
stigningen i Norge vært høyere enn hos våre 
handelspartnere. 

Figur 2.1 gir en oversikt over 12-måneds
veksten i konsumprisindeksen i Norge og hos 
våre handelspartnere. Som figuren viser. økte 
forskjellen i prisstigningen mellom Norge og 
våre viktigste handelspartnere fra 0,4 prosent-

Figur 2.1. 	Konsumprisene i Norge og hos våre 
fra samme måned året før 

20 

18. 

16 

poeng i april 1985 til 3,4 prosentpoeng i mai 
1986. Devalueringen av den norske kronen 11. 
mai 1986 bidro til å øke prisstigningen i Norge. 
I mars i 1987 var prisstigningen hele 7,7 pro
sentpoeng sterkere i Norge enn hos våre han
delspartniere. I oktober var forskjellen redu
sert til 4,2 prosentpoeng. 

Den gjennomsnittlige prisstigning i. Norge 
fra 1985 til 1986 var 7,2 prosent. Gjennom 
begynnelsen av 1987 tiltok prisstigningstakten 
regnet i forhold til samme periode året før, 
men etter mai måned har stigningstakten av
tatt igjen, jfr. tabell 2 a. 

handelspartnere. Prosentvis endring 

-Norge 

•••••••~. Norges handel,spartnere 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Kilde: OECD og Statistisk Sentralbyrå. 

3 
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Tabell 2 a. 	 Konsumprisindeksen 

Endring fra 
Indekstall året før 

pst. 

19·86 .1987 198·6 19-87 

Januar ...... 176,2 192,9 6,0 9,5 
Februar . . . . . 176,9 194,6 6,1 10,0 
Mars ........ 178,0 196,6 5,5 '10,4 
April ........ 179,2 197,2 5,8 10,0 
Mai ......... 179,4 197,6 5,6 10,1 
Juni ........ 182,5 198,7 6,7 8,9 
Juli ......... 184,4 199,3 7,4 8,1 
August ...... 185,1 199,6 8,1 7,8 
September ... 187,8 202,4 8,6 7,8 
Oktober ...... 188,5 202,6 8,8 7,4 
November .... 189,0 203,1 8,7 7,4 
Desember .... 189,9 8,9 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå. 

Dette henger bl.a. sammen med at de direkte 
virkninger av devalueringen i mai 1986 da 
stort sett var uttømt. 

For siste 12 måneder (november 86- novem
ber 87) var prisstigningen 7,4 prosent. I gjen
nomsnitt for de 11 første måneder i 1987 var 
konS1Umpriisindeksen 8,8 pst. høyere enn for 
tilsvarende periode i fjor. 

Beregningsutvalget anslår den gjennom
snittlige prisstigningen fra 1986 til 1987 til 
8,7 pst. 

Ved utgange'n av året antas desember.indek
sen å ligge 2,4 prosent høyere enn gjennom
snittlig indeks for 1987 (overheng). Ved ut
gangen av 1986 var overhenget 3,7 prosent. 

Som det framgår av tabellene, var prisstig
ningen i perioden november 86-norvember 87 
lavere enn tilsvarende periode året før. Av 
tabell 2 b ser vi at det særlig er prisstigningen 
for matvarer som er lavere. Her er stignings
takten nær halvert i forhold til foregående år. 
Men også for de øvrige varegrupper er det ned
gang, med unntak av varegruppene «Bolig, lys 
og brensel» og «Fritidssysler og utdanning». 

Den lavere prisstigningen på matvarer gjen
speiles i tabeH 2 c, der det framgår at pris
stigningen på jordbruksvarer er betydelig 
lavere enn foregående år. Men prisstigningen 
for fiskev·arer er me:get sterk og noe høyere 
enn forrige år. Også for andre norskproduserte 
konsumvarer er s1tigningen sterkere i periioden 
november 86 - november 87 enn. året før. Dette 
skyldes i det vesentlige utviklingen i olje
pvisene ·som førte til nedgang i bensinprisene 
i 1986, mens prisene i 1987 har gått endel opp 

igjen. For importerte konsumvarer har det 
vært en markert nedgang i stigningstakten, 
noe som særlig skyldes at de clirekte virk
ningene av deva1ueringen i mai 1986 nå er 
uttømt. For «Andre varer og tjenester» har det 
vært en vi,s·s nedgang i stigningsta.kten, men 
det er verdt å merke seg at for varer og 
tjene:ster · med arbeidsilønn som dominerende 
prisfaktor har .stigningstakten økt i forhold 
til foregående år. 

Tabell 2 b. 	 Konsumprisindeksen _:__ varer og 
tjenester 

Endring i pro.sent 

nov. 85- nov. 816
nov. 86 nov. 87 

Total.t 8,7 7,4 
Matvarer ............... . 11,1 5,8 
Drikkevarer og tobakk ... . 10,9 8,3 
Klær og skotøy . . ........ . 10,0 8,0 
Bolig, lys og brensel ...... . 4,7 8,2 
Møbler, husholdn.artikler .. 8,5 7,1 
Helsepleie ............... . 6,5 4,3 
Reiser og transport ....... . 9,6 8,4 
Fritidssysler og utdanning .. 7,8 8,1 
Andre varer og tjenester . . . 9,4 6,3 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå. 

Når man som ovenfor ser på prisstigningen 
over en tolvmånedersperiode, blir bildet som 
tegnes forholdsvis grovt. For å få et noe mer 
utfyllende bilde av prisllltviklingen den senere 
tid, antar Beregningsutvalget at det kan være 
grunn til også å se nærmere på kortttdstall, 
f.eks. månedsitall. Fig. 2.2 viser: 

- konsumpris1indeksens stigningstall over en 
tolvmånedersperiode (heltrukken linje). 

- stigningstakt fra forrige måned (prikket 
linje). Stigningstallene er omregnet til årlig 
rate.1 ) Videre er tallene sesongjustert for å 
eliminere virkningene av typiske sesong
svingninger. Beregningsutvalget· vil under
streke a1t slike sesongjustertinger kan gjen
nomføres etter ulike metode(I' som vil kunne 
gi noe for·skjeUig resultat. Utvalget antar 
likevel at fig. 2.2 i hovedtrekk gir et rimelig 
bilde av utviklingen. 

- deflatoren for privat konsum i det kvartals
vi1se næsjonalvegnskapet (stiplet Linje). 

1) 	Omregningen av månedstall til årlig rater er 
gjort etter følgende formel: 

stigningstakt12 


(1 + )

100 
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Tabell 2 c. 	 Konsumprisindeksen - varer og tjenester etter leveringssektor 

Vekt 
°loo 

Totalt ............. '..... '...................................... . 1003,8 

1. Jordbruksvarer ........................................... . 101,8 


1.1 Mindre bearbeidde ..... ·............................... . 60,6 

1.2 Mer bearbeidde ........................................ . 41,2 


2. Fisk.evarer ............................................. : .. 12,6 

3. Andre norskproduserte konsumvarer ........................ . 322,8 


3.1 	 Lite påvirket av verdensmarkedets priser ................ . 116,4 

3.2 	 Påvirket av verdensmarkedet pga. stort importinnhold , 

eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet ........... . 92,8 
3.3 	 Påvirket av verdensmarkedet pga. konkurranse fra utlandet 113,6 

4. Importerte konsumvarer ,................................... . 244,6 

4.1 Uten norsk konkurmnse ............................... . 144,5 

4.2 Med norsk konkurranse ............................... . 100,4 


5. Husleie ..................... ; ............................ . 122,0 

6. Andre varer og tjenester .................................. . 199,7 


6.1 Med arbeidslønn Som dominerende prisfaktor .... ·........ . 52,4 

6.2 	 Også med andre viktige priskomponenter 

KUde: Statistisk Sentralbyrå. 

Fdgur 2.2. 	Konsumprisvekst. Vekst i konsum
prisindeksen og kvartalsregnskapets 
konsumde flat or. Prosent 
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Kilde: Statistisk Sentralqyrå. 

Som det framgår av fig. 2.2, hadde.den må
nedlige stigningstakten en «·topp» rundt midten 
av 1986. En vesentlig del av dette må antas å 
skyldes devalueringen d mai 1986, men også 
økte indirekte skatter .spHte inn, blant annet 
ble, bensinavgiften økt på dette tidspunkt. En 
ny topp kom like etter årsskiftet 1986/87, og 

............. ·... . 142,3 


Endring i pst. 

nov. 85 nov. 86
nov. 816 nov.-87 

8,7 7,4 
11,8 6,9 
12,8 8,0 
10,2 6,0 

.12,6 12,9 
5,2 8,2 
8,4 8,8 

-4,6 6,8 
9,6 8,7 

13,l 6,4 
16,2 5,9 

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

må for en stor de•l antas å skyldes økte av
gifter, juSite.ring av offentlige takster og økte 
oljepris.er. Videre kan arbeidstidsforkortelsen 
ha slått ut i høyere priser på dette tidspunktet. 
I perioden fra februar til juli lå prisstigningen 
på et relativt lavt nivå. I september 1987 var 
prisstigningen fra forrige måned igjen sterk. 
Dette skyldes bl.a. avs'lutningen av et omfat
tende og laingvarig sesongsalg på klær og· sko
tøy som hadde bidratt til å demp·e priisstignin
gen i månedene før. 

Som det framgår av fig. 2.2, lå deflaitoren 
for privat kons·um i det kvartalsvtse nasjonal
riegnskapet for 3. kvartal klart .unde1r stignin
gen målt ved konsu.mpvlsindeksen (7,1 prosent 
mot 7,8 prosent). Det detaljerte pr:ismateria:let 
er det samme for disse to indeksene sldk at 
for·skjellen skyldes ulikheter i v1ektgrunn·laget. 
Vektgrunnlaget i kvartalsvis nasjooa:lregnskap 
er basert på sammensetniµgen av konsumert i 
hvert enkelt kvartal, mens det i konsumpris
indeksen er et gjennomsnitt av konsu:nisam
mensetningen de tre foregående årene~ Eksem
pelvis har bilkonsumet i de . seiste kvartalene 
fått lavere vekt i kvartalsvi1s nasjonalregnskap 
enn i konsumprisindel~sen pga. krirltig redu
sert bilsa:lg gjennom 1112 år. Siden prisstig
ningen på nye biler har ligget over gjennom
snittet. for alle varer, trekker denne forskjel'len 
i vektgrunnlaget isolert. sett, i retning av høy
erie prisstigning i konsumpri·sindeksen enn 
deflatoren i kvarta:lsvis nasjonalregnsk~p. 

. Beregningsutvalget har i enkelte. tidligere 
rapporter hatt med ove~sikt over prisutvik

i 

http:oljepris.er
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Ungen for konsumvarer etter henholdsvis kon
sumprisindeksen og engrosprisindeks.en. I rap
porten foran inntektsoppgjørene i 1{)87 (NOU 
1987: 26) påpekte utvalget at det etter de
valueringen .og avgiftsøkningen på forsomme
ren 1986 var kraftig økning i begge indeksene, 
men at økningen var klart sterkest for ko~
sumprisene. 

Figur 2.3. 	Innenlandske priser - sammenlign
bare varegrupper 

125 	 - lflg. komsumprisindeksen 
•••••• lflg. engrosprisindeksen 

120 

115 

110 	 ..·······•·············· 
.., .." 

105 .... ·············· ..... 
100 	 ······· 

1986 	 1987 

Utviklingen gjennom 1986 og 1987 i konsum.
vareprisene etter penholdsvis konsumprisin
deksen og engrosprisindeksen framgår av fig. 
2.3 og 2.4. Som påpekt i fjorårets rapport steg 
konsumprisene sterkere enn engrosprisene 
gjennom 1986. Også gjennom 1987 har kon
sumprisene steget noe sterkere enn engrospri
sene. Beregningsutvalget mener imidlertid at 
det er vanskelig å trekke noen konklusjoner 
om avansene - og i enda større grad om drifts
marginene - i varehandelen ved å sammenligne 
de to indeksene. Dette skyildes blant annet at: 

- De to indeksene har en varegruppeinndeling 
med forskjellig vektfordeling. · 

- De to indeksene har tildels forskjellige re
presentantvareir. Spesielt er det slik at 
representantvarene i konsumprisindeksen 
skiftes ut oftere enn representantvarene i 
engrosprisindeksen, noe som normalt virker 
i retning av høyere prisstigning i konsum
prii.siindeksen. 

- Avgiftsendringer i varehandelen.' I fig. 2.4 
har en tatt med en oversikt over utviklingen 
i de to indeksene etter at avgifter er trukket 
ut. Som det framgår, kommer sesongsving
ninger i konsumprisindeksen klart fram..·s,er 
en på utviklingen over 12 måneder, f.eks. fra 
jan. -86 - jan. 87 eller foa nov. 86 - nov. 87, 

er ikke økningen i konsumprisene vesentlig 
høyere enn økningen i engrosprisene. 

Utvalget mener på bakgrunn av ovennevnte 
at en ikke bør legge for stor vekt på sammen
ligningen av utviklingen for konsumvarene 
etter henholdsvis engrosprisindeksen og ·kon
sumprisindeksen ved vurdering av avanser og 
driftsmarginer i varehandelen. 

Figur 2.4. 	Innenlandske priser - sammenlign
bare varegrupper uten avgifter 

120 	 - lflg. komsumprisindeksen 

•••••• lflg. engrosprisindeksen 
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2. 	 AJOURFØRT DEKOMPONERING AV 
KONSUMPRISVEKSTEN FRA 1986 
TIL 1987 

I Beregningsutvalgets rapport våren 1987 
ble konsumprisveksten fra 1986 tH 1987 an
slått til om lag 8 pst., forutsatt en årslønns
vekst for alle grupper på 61/2 pst. Anslaget 
bygde blant annet på beregninger foretatt ved 
hjelp av planleggingsmodellen MODIS. Disse 
beregningene viste hvilken pris:vekst en ville 
få under bestemte forutsetninger om veksten 
i ende1l ·sentrale kostnadsfaktorer og i en del 
priser. 

Utvalget ·understreket i rapporten at det 
knyttet seg betydelig usikkerhet til flere av de 
størrelsene som har betydning for prisutvik
lingen. USlikkerheten gjaldt bl.a. importpris.
utviklingen gjennom 1987. Det hle derfor 
gjennomført modellberegninger basert på to 
ulike sett av forutsetninger om utviklingen av 
importprisene. 

I det ene aliternrutivet, som ga det laveste 
bidraget fra økte importpriser til konsumpris
veksten, tok en utgangspunkt i de registrerte 
importpvisene ved slutten av 1986. Videre for
utsatte en at pris.ene på importvarene jevnt 
over ville stige med en takt svarende til 5 pst. 
åvlig mte gjennom 1987, slik at den gjennom
snittlige importpiri.s;veksten fra 1986 til 1987 
vi'lle bli på om lag 5%. pst. 

http:engrosprisindeks.en
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Tabell· 2 d. 	 Dekomponering av konsumprisveksten fra 1984 til 1985 og fra 1985 til 1986 samt 
av ansiagene på prisveksten fra 1986 til 1987 og fra 1987 til 1988. Prosentenheter2 ) 

Den gjennomsnittlige prisveksten fra et år til de:t neste 

Bidrag fra endrete 
1984-85 

Internasjonalt bestemte priser ........ 1,9 

- priser på importerte varer1) • • • • • • • 1, 7 
- priser på varer produs·ert i N orge1 ) • 0,1 
- priser på oljeprodukter . . . . . . . . . . . . 0,1 

Avtalebestemte og off. regulerte priser. l,8 
- jordbrukspriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 
- priser på off. forre:tnli.ngsdrift . . . . . . 0,1 
- elektri.::;itetspri:ser . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
-. husleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
- øvrige off. regulerte priser . . . . . . . . 0,2 

Kostnq,der som overveltes i prisene .... 1,8 
..,... lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 
- drliftsmarginer .......·. . . . . . . . . . . . . 0,3 
- produktivitet ..................... -'--- 0,1 

Avgifter og subsidier ................ 0,2 

- avgifter3 ) • • . . • . • • . • • • • • . • • • • • • • • . 0,1 
- subsidier ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 

Konsumprisintj,eksen i alt . .. .. . . . . . . . . . 5,7 

1985-816. 

0,9 
1,8 
0,3 

-1,2 

1,8 .· 
0,7 
0,1 
0,2 
0,6 
0,2 

3,5 

2,1 

1,4 

0,0 


1,04 ) 

0,8 
0,2 

7,2 

1986-87 

2,5 
2,0 
0,3 
0,2 

2,2 
0,6 
0,2 
0,3 
0,8 
0,3 

3,1 
2,4 
0,9 

-0,2 

0,94 ) 

0;7 
0,2 

8,7 

Anslag for 
prisstigningen 

fra 19816 til 19i87 
i utvalgets 

rapport våren 
1987, forutsatt 
en årslønns

v.ekst på 61h pst. 

2,1/2,4 5) 
1,9/2,15) 
0,2/0,31i) 
0,0 

2,2 

0,6 


- 0,2 
0,3 
0,8 
0,3 

2,8 

0,1 

0,9 


-0,2 

0,9 

0,7 

0,2 


8;0/8,3 

Salderings
proposisjonens 
' anslag for 
prisstigningen 

fra·1987 til 
1988, forutsatt 
en årslønns

vekst på 5 pst. 

1,3 

1,1 

0,2 


:___ 0,1 

2,1 

0,6 

0,2 

0,3 

0,8 

0,2 


1,5 

1,0 

0,6 


-0,l 

0,7 

0,5 

0,2 


5,5 

1) Eksklusive virkningen av endrede priser på ulike oljeprodukter. 
2) Forandringer på en tidel er ikke utsagnskl-aftige. 
3) Inklusive prisvirkningene av avgiftsøkningene på ulike oljeprodukter. 
4) 0 Inkluderer bl.a. virkpingen av tiltak iverksatt våren og sommeren 1986. 
5) 	To alternative anslag• basert på ulike antakelser om importprisveksten fra 1986 . til 1987, jfr. om

talen av vårrapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. 

I det andre ailternativet videreførte en de 
tendensene en hadde observert ·gjennom 1986 
med hensyn til den relativ-e importprisutvik
hl.ngen. Med det samme utgangspunkt som·· i 
alternativet over, foru1tsatte en at prisene på 
ferdigvarer jevnt 'Over ville stige med en takt 
svarende ti.il 10 pst.· årlig. rate, mens. prtsene 
på de fleste råvaæn'e og halvfabrikata ble for:. 
utsatt å ville stige med en takt lik 4 pst. Dette 
ga et større prisbidrag fra økte ii.mportpriser 
enn i det fØ'I"ste ailternativet, dels som følge 
av at den gjennomsndttlige imporitprisstignin
gen her ble noe høyere og dels fordi pris
ve:æsten ble forutsatt å hlti relativt sett sterkest 
på de varene som har størist betydning for 
utviklingen av konsumprisene. Den gjennom
~niittlige .importprisveksten fra 1986 til 1987 
ville ifølge dette alternativet bli på om lag 

8 pst. for ferdigvarer, på 5 pst. for råvarer. og 
på 6 ~1~ pst. for alle varer sett under ett. 

Begge ailtemativene bygde videre på en for
utsetning om en gjennomsnittlig oljepris i 1987 
på i størrelsesorden 16-17 dollar pr. fat kom
binert med en gjennomsnittlig dollarkurs på 
7,00 kroner, noe som ville gi en vekst i de 
gjennomsnittlige råoljeprisene målt i norske 
kroner fra 1986 tH 1987 (fra 109,50 til 115,50 
kr. pr. fat). · 

I tillegg forutsatte en i begge alternativene 
bl.a.: 

- at driftsresulta:tene pr. produsert enhet 
produksjoner med kostnadsbestemte priser. 
samt inntektene i jordbruket ville stige om 
lag parallelt med årslønnene fra 198_6 til 
1987, 

i 



30 NOU 1988: 5 
Om grunnlaget for inntektsopp.gjørene 1988 

- at hus1leiene ville stige med om lag 7 pst. 
fra 1986 til 1987, 

...,.. 	 at arbeidstidsfo:rkorte·Lsen fra 1. januar 1987 
vme øke produksjonskostnadene i 1987 ut 
over det som fulgte av forutsetningen om 
61/2 pst. årslønnsvekst. Virkningen av ar
beidstidsnedsettelsen på prisene ble anslått 
med utgangspunkt i forutsetninger om om
fanget av den gjennomsnittlige ar.beidstids
forkortelsen i de ulike næringene, 

- at produktivitetsiveksten ville bli noe ster
ke:rie enn året før som følge av en ekstra
ordinær vekst i timeverksproduktiviteten i 
forbindel1se med arbeidstidsnedsettels.en, , 

- at avgiftene og subsidiene ikke ville bli yt 
tedigere endret i løpet av 1987. 

Den faktiske prisveksten fra 1986 til 1987 
ser nå ut til å bli på om lag 8,7 pst. I tabell· 
2 d er det beregnet hvilke bidrag ulike kos.t
nadskomponenter isolert sett glir til veksten i 
konsumprisene. En slik oppdeling i kompo
nenter kan gjøres på flere måte!. En har her 
nyttet , den oppdeling som følger av· plan
leggfogsmodellen MODIS. I virkeligheten vil 
de enkeilte komponenter kunne virke inn på 
økonomien på en langt mer komplisert måite 
enn deit modellen fanger opp. De·s:Suten vil de 
enkelte komponentene kunne virke inn på 
hverandre. Beregningene g.i1r derfor ikke uten 
videre uttrykk for årsaks-virknings sammen
henger. 

Av tabell 2 d foamgår det: 

- at bidraget fra lønnsveksten ventelig blir 
noe sterkere enn i regneeksemplet i utval
gets rapport våren 1987. Priisanslaget i ut 
valgets vål!"rapport var som nevnt betinget 
av en årslønnsvekst på 6% pst. fra 1986 til 
1987. Den gjennomsnittlige års.lønrisveksten 
soc nå ut til å bli noe sterkere enn dette, 
jfr. kap. 1, hvor den gjennomsnrittlige års
lønnsveksite:n antas å bH i omegnen av 7% 
pst. De direkte og indirekte virkningene av 
arbeidstidsnedsettelsen har trolig også blitt 
mer omfattende enn tidligere antatt. 

- at en nå regner med et positivt prisbidrag 
fra økte oljepriis·er i 1987. OljepTisene målt 
i norske kroner, vil trolig øke sterkere fra 
1986 ·til 1987 enn forutsatt i utvalgets vår
:rapport. I Salderingsproposisjonen (St.prp. 
nr. 1, Tme.gg nr. 15, 1987-88) har en an
slått den gjennomsnittlige råoljeprisen 
1987 til 123 kr. pr. fat . 

- at bidraget fra økte importpriser allltas å 
bli en mellomting mellom bidraget ifølge de 
to alternativene for importpris.utviklingen. 
Den gjennomsnittlige importprisveksten for 
andre varer er i forbindelse med Salderings

proposisjonen ansi1åtit til om lag 6 pst. :hn
portprisene pf!. en del .sentrale ferdigvarer 
har im.idle<rtid steget sterke:rie enn dette. 

De øvr.ige kostnadsfaktorene som inngår i 
beregningene har utviklet seg om lag som 
forutsatt i vårens rapporit. 

3. 	 ANSLAG PA KONSUMPRISVEKSTEN 
FRA 1987 TIL 1.988 

I Salderingsproposisjonen (1987-88) ble 
konsump·ris.stigningen fra 1987 til 1988 an
slått til om lag 5% pst. Dette anslaget e!I' 
betinget, ettersom det er avledet av bestemte 
forutseitninger om kostnadS1Utvikhlngen på u
like områder. Det er bl.a. lagt til grunn at års
lønnsveksten fra 1987 til 1988 blir på 5 pst. 
for ane grupper. 

Prisan:sl·aget bygger bl.a. på beregninger 
utført med planleggingsmodeUen MODIS. En 
de1 priiser anslås her direkte utenfor mode:llen. 
De.tte gjelder importpriser og pris·er på norsk
pr.oduseirte varer med sterk pris.konkurranse 
fra utenlandske produsenter, samt offentlige 
regulerte og avtalebestemte prise'!'. Øvrige prd
ser beregne;s i mode:llen fra kostnadssiden på 
grunnlag av forutsetndnger om hvorledes 
lønniinger, produktivitet og driftsresulrtat pir. 
produse•rt enhet vi'l utvikle seg. 

MODIS er en årsmodell, som bygger på den 
re.gn:skapsmes1s1ige siammenheng at kostnadeT 
pr. produsert enhet pluss driftsmarginer gir 
pr,i.sen. En slik modeH kan bare i begrenset 
grad utnytte informasjon om prisutviklingen 
gjennom året og overheng. En kan i noen grad 
likevel ta hensyn til slike opplysninger når en 
fastlegger de eksogene foruts.e1tn!ingene. I mo
de.Uberegningene som Ugger til grunn for de
komponeringen i tabell 2 d, av pri~ans:laget 

på 5% p1st., har en forutsatt at den sterke 
timelønnsveksten gjennom 1986 og ved inn
gangen ti[ 1987 (som følge av arbeidstidsned
settelsen), i første rekke gir direkte prisutslag 
i 1986 og 1987. I praksis vil det imidlertid 
kunne ta lengre tid .før disse prisimpulsene er 
fullt uttømt. 

Både anslaget pa den totale konsumpr:is;
stigningen og anslaget på de ul.ike fakrtorenes 
bidrag til denne følger i MODIS av de· forut
setruinger som er lagt til gru:nn ved bereg
ningene. Utv·iklingen i en del av de stør~eilsene 
som inngår i beregningene, kan anslås på for
holdsvLs sikkerit grunnlag, mens andre er mer 
usikre. 

Det ha;r tradisjonelt vært vansk~1ig å for
utsi importprisutviklingen. Ved utarbeidelsen 
av dekomponeringen i tabell 2 d har en forut.;. 
satt at importprisene som en hovedr:egel vil 
stige med i størrelsesorden 3% pst. fra 1987 
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til 1988. Denne veksttakten avspe1i1er den mo
derate prisstigningstakten som forventeis in
ternasjonalt. 

Pri.sstigningen internasjonalt kan imidlertid 
bli lavere enn forutsatt. Dette vil i så fall 
bidra tift å redusere prisstigningen i Norge. 
Valutakursendringer, i form av redusert 
dollarkurs og økt verdi av japanske yen og 
ulike eu:mpeiske valutaer, kan imidlertid 
trekke i motsatt retning. I konsumprisdndeksen 
inngår flere ferdigvarer· som· blir importert 
fra Japan og europeiske land med stor vekt. 
Kronekursens utvikling innenfor de fastlagte 
svingningsmarginer vil også kunne ha betyd
ning for prisutviklingen. 

Oljepri1sene er også en usikke'r størrelse. I 
Salderingsproposisjonen ble det forutsatt at 
oljeprisene målt i norske kroner viHe redu
sere.s noe :tra 1987 til 1988 {til 116 kr. pr. fat), 
noe ·som antas å ville gi et lite bidrag til å 
dempe prisstigningen. 

Av de offentlig regulel'lte pdsene er pris
wtviklingen på jordbruksvarer .og veksten i 
husle1iene særlig usikre størrelser. Bidraget fra 
økte jordbrukspri.serr vil i sterk grad være av
hengig av den avtalte rammen 'for jordbruks
oppgjøret, av prisandelen og av i hvilken grad 
de avtalte jordbrukspriser slår ut i de priise.ne 
konsumentene må betale. 

Husleiene veietr tungt i konsumprisindeksen 
og er som nevnt en meget usikker enkeltposit. 
Anslaget i tabeU 2 d bygger på en forutsetning 
om en vekst i husleiene foa 1987 til 1988 på 
om lag 6% pst. 

De øvrige offentlig regulerte og avtalebe
stemte prisene er stort sett kjente priser. De 
blir i hovedsak økt pr. 1. januar og bidraget til 
prisveksten fra disse kan· nå anslås med for
holdsvi1s høy grad av sikkerhet. Bidraget fra 
de kommunale takstøkningene representereT 
imidlertid en usikkerhetsfakt()(i'. 

Ans1ageit på den gjennomsnittlige prisstig
ningen fra 1987 til 1988 i tabell 2 d må som 
nevrut opprfa.ittes som et betinget anslag. Det 
er blant annet beregnet med utgangspunkt i 
en forutsetning om at ~rslønn:sveksten fra 1987 
til 1988 i gjennomsnitt blirc på 5 pst. i alle 
sektorier. En har videre forutsatt at deit legges 
t:i:l gr.unn en tilsiVarende utvikling i driftsresul
tatene pr. produsert enhet i næringer med 
kostnadsbestemte priser. 

Erfaringsmessig har det vært vans1kel;ig å 
gi gode anslag for utviklingen i driiftsmargi
nene. Forutsetningen om en vekst på 5 pst. 
fra 1987 til 1988 må i første rekke oppfattes 
som en beregningsteknisk forutsetning. I prak
sis kan driftsmarginene vise en annen utvik
ling, f.eks. som følge av en avma:tning av det 

· generelle etteI'lspørselspvesset. En slik avma.t

ning vil kunne påvirke utviklingen av drifts
marginene sterkt. 

I praksis kan også lønnsveksten både bli 
høyere og lavere enn 5 pst. i enkelte næringer. 
Dette vH kunne påvirke prisstigningstakten. 
Utslaget v:il være avhengig av: 

- størrelsen på avviket fra det forutsatte 
gjennomsnittet på 5 pst.; 

- antallet og den næringsvise fordeling a:v 
lønnstakere med en avvikende lønnsvelksit. 

Det er således vanskelig nøyaktig å angi 
virkningen på prisene av en gjennomsnittlig 
lønnsvekst som avviker fra den forutsatte 
lønnsveksten på 5 pst. uten at det er sipesifisert 
hvorledes avviket er framkommet. Den isolerte 
virkningen a:v 1 pirosentenhets høyere/lavere 
lønnsvekst for alle lønnstakere, forutsa:tt at 
den overveUes i prisene, kan imidle1rtid anslås 
til 0,2-0,3 prosentenheter høyere/lavere kon
sumprisstigning. Utslaget det første året vil 
bld. noe lave1re. Om en forutsetter at lønns
veksten også slår· ut i jordbrukspriser, orffent
ld.g fastsatte priser og. avanser, blir totalvirk
ningen gjerne anslått til om lag 0,5 prosent
enheter. 

Til grunn fo~ anslagene for 1988 ligger det 
for øvrig også en forutsetning· om en viss re
duksjon i bruken av overtid. En slik reduksjon 
vil bidra til å redusere veksten i de gj.ennom
sni.tt:lrige timelønningene. 

Bidraget fra økte avgifter og reduse,rite sub
s,idier er beregnet ut fra det skatte- og avgifts
opplegget som nå er vedtatt for 1988. En har 
forutsatt at det ikke vil bli foretatt endringer 
av de vedtatte satsene gjennom 1988. · 

Det er også bldtt utført pri:.sher.egnin:ge'r ved 
hjelp av den makroøkonometdske modellen 
MODAG A. I Hkhet med MODIS er dette en 
årsmoden. MODAG er imiidleritid en me~ ag
gregert modell, med færre spesifiserte siekitorer 
og varer. Til gjengjeld ·er flerie Økonomiske 
sammenhenger innarbeidet i MODAG. Disse er 
taLlfestet på grunnlag av historiske observa
sjoner. Modellen er dermed mer «lukke1t» og 
således enklere (men ikke nødvendigvis s1ik
rere) å bruke i p;rognosesammenheng. I mot
setning til i MODIS er det i MODAG A også 
tatt hensyn til tregheter i pristilpasningen. 
Tilbakedaterte verdier av forklaringsfaktorene 
har··sålede'S betydning for modellresultatene. 

Prismodellen i MODAG A har mange felles,
trekk med MODIS. Importp:ri,sene og prisene 
på nor.skproduserte varer på innenlandsmarke
dene (hjemmeprisene) og eksportmarkedet 
(eksportprisene) bestemmer prisene på etter
spørselskomponentene; deriblant privat kon
sum. Hj.emmeprisene og eksportprisene be
stemmes i sin tur av bedriftenes enhetskost
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nader og importpriser/verdensma·rkeds1p:r;iser. 
Minst k·ostnadsoverveltning antas det å være 
i enkelte ekspol'ltnæringer. I disse næringene 
antas prisene i stor grad å følge konkurrerende 
verdensmarkedspriser. Noe større grad av 
ko8tnadsioverveltning e:r det i hjemmekonkur
rerende næringer". I de skjermete næringer for
uts.ebter MODAG A (som MODIS) fuU k.ost
nadsover'V'eltning~ Enhetskostmadene bestem
mes av arbeidskraftsproduktivi.te:t, lønnssatser, 
driftsmarginer og vareinnsatsprise.r. I MOD AG 
bestemmes produktivitetsutviklingen og vare
innsatsprisene endogent ved egne lignång.er, 
mens dl'liftsmairginene bestemme·s indirek1te 
gjennom prisl1igningene. Ligningene for pro" 
duktivitet er karakterisert av tiltakende ut
bytte av arbeidskraft, sæ:rilig på kort sikt. I 
motsetning til i MODIS har den realø:konom
iske utvikling en viss betydning for prisut
viklingen 'i MODAG ved at kapasitetsutnyttin
gen inngår i flere av prisligningene. I den 
versjonen av modellen som Beregningsutvalget 
har benyttet er lønnsutviklingen eksogen. 

Ved MODAG-l;>eregningene er det lagt til 
grunn de samme forutsetningene som i 
MODIS-bere.gningene for utviklingen i de va
riable som er eksogene både i MODIS og 
MODAG A. Dette gjelder først og fremst 
priser på importerte varer, priser på olje
produkter, jo:ridbrukspriser, elektriisitetspriiSeir, 
lønninger og avgifter og subsidier. De modell
beregnede resultaiter er benyttet fullt ut, og 
det er ikke gjort korreksjoner ut fra skjønns
messige vurderinger eller ut fra eventuell an

nen informasjon. 
Forutsatt en årslønnsvekst på 5 pst. fra 1987 

til 1988, vil prisindeksen for samlet privat 
konsum ifølge MODAG-beregningene øke med 
knapt 6· pst. fra 1987 til 1988. Hovedgrunnen 
til at MODAG gir et noe høyere reS1Ultat m.h.t. 
den beregnete prisstigningen fra 1987 til 1988 
er den nevn.te tregheten i kostnadso~erveU
ningen i MODAG. Ifølge likningene i MODAG 
har den sterke kostnadsveksten i 1987 bare i 
begrenset grad blitt overveltet i økte ptrliser. 
KoS1tnadsveksten har i betydeUg grad blitt be
lastet driftsmarginene, noe også MODIS-de:
komponeringen i en viss grad understøtter. 
Ifølge MODAG vi.Il prisene, særlig på tjenester, 
bli økt betydelig. i 1988 for å kompensere for 
dette. Utslagene antas å bli størst i vare
handelen. 

Beregninger utført på kvartalsmodelllen 
KVARTS har giitt en gjennomsnåttlig konsum
pvisvekst fra 1987 til 1988 på om lag 5* pst. 
Prisstigruingstakten, målt i forho:l~ til samme 
kvartail året før, ka.in ifølge modell.beregnin
gene i dette tilfe1'1e falle fra om lag 7% pst. i 
4. kvartal 1987, til vel 6:Y2 pst. i 1. kvartail 

1988 og v:idere til om lag 4% psit. i 4. kvartal 
1988. 

KVARTS har en striuktur som i stoire trekk 
tilsvarer MODAG, .men er i motsetning til 
denne basel'lt på kvartalsdata. Vare- og sektor
inndelinger er dessuten noe mer aggre·getrt enn 
i MODAG. Prismodellen i KV ARTS er bygd 
opp på samme måte som i MODAG, men treg
heten i pl'listi'lpasningen er mindre. B,e.re:gnin
giene er foretiaJbt fra og med 4. kvartal 1987. 

I den versjonen av KVARTS som er benyttet, 
bestemmes lønningene endogent, blant annet 
som en funksjon. av nivået på arbeii.dsledig
heten og veksten i konswn- og !importprisene 
og i produktiviteten. Dette knytter prisutvik
lingen og den realøkonomiske utviklingen nær
mere saimmen. Hovedinntrykket fra KVARTS-
beregningene er at det realøkonomiske bildet 
i rimelig grad samsvarer med bi.Ildet li Salde
ringsp:mpos.i·sjoinen, og at det totale kostnads
bildet ikke e.r ve1sentlig fol'ls'kjel'lig fra bildet 
i MODIS-/MODAG-ber·egningene. 

V·ed inngangen tiJ hv·ert åT lager videre 
Prisdirektoratet tradisjone1t pirrispriognoser 
som går fram til mai. Disse prognosene er bl.a. 
baserit på opplysninger fra næ•r•ingslivet om 
planlagte p.ris.endriinge1r i perfoden. Disse opp
[ysningene blir i stor g:riad benyttet uten v:idere 
bearbeiding. 

Prognosen gir dermed i fø.riste rekke et ag
gregert uttrykk for de prisforventninger som 
eksisterer på tilbudssiden i ø~onomiein. Prog
nosen gir ikke uttrykk for Prisdirektoratets 
forventninger til prisstigningen. 

Opplysindngene fira de nærlinigs:drtivende ble 
i år i hovedsak innhentet i andre halvdel av 
november måned. Anslagene gj-ensipe:Uer derlor 
!i hovedsak de forventningene nærfogslivet 
hadde om pris-, kostnads- og ette:rispørsels
utviklingen på det tidspunktet. 

Prognosen indlikerer f orven>tndnger om en 
relatiivt høy pr:i•sstigndngstakJt fram til mai. 
Hvis prognosen slår till, indiker•er dett.e at den 
gjennomsnittlige prisstigningen fra 1987 til 
1988 vil bli sterkere enn 5% pst. 

Det foreligger ingen opplyslllinger om hvilke 
antakelser om bl.a. løinnsutV1ik1ingein og kost
nadsutviklingen ·samt etterspørselsutviklingen 
som ligger til grunn for priisJforventningen. 
Det er dermed vanskelig å vurde~e prognosen. 

Det er f.eks. mul:ig at de næriingsdrii.vende 
antar at lønnskostnadene vil øke sterkt også 
i 1988, og at de antar at prisøkningene av den 
grunn blir betydelige. 

Det er også mulig at oppgavegiverne ikke 
har tatt hensyn til at etterspørselen trolig vil 
utvikle seg svakt også i føriste de·l av 1988. I 
Salderingsproposisjonen er det bl.a. lagt til 
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grunn ait det private konsumert: vil reduseres 
med om lag 1 % pst. fra 1987 til 1988. 

Uansett kam det væve g.runn til å tvo at for
ventningene er påvirket av at vi har vært 
gjennom en periode med en relativt sterk pris
og kostnadsstigruing. En del næringsdrivende 
legger således betydelig vekt på utviklingen 
det siste året når de vurderer framtidsutsik
tene. Tradisjonelt har dermed prognoser av 
denne typen I.ett undervurdert prisstigningen 
i perioder med økende pri:sis.tigning, mens pris
stigningen er blitt overvwrded i perioder med 
avtakende pri·sstigning. · 

Konklusjon: 

Som deit fremgår av denne gjennomgangen 
knytter det seg en del usikkerhet til konsum
prisstigningen fra 1987 til 1988. Usikkerheten 
knytter seg særliig til, forutsetningene om ut
viklingen i lønningene og antaka1sene om ut
viklingen i driftsmarginene. 

Beregningsutvalget har vu:rdert de ulike 
faktorene av betydning for p:riisutvikl:ingen fra 
1987 til 1988, samt resultatet av de ulike mo
dellberegruingene m.v. På grunnlag av en sam
leit vurdering finner utvalget at konisump:rtis
stigningen fra 1987 til 1988 foreløpig kan an- · 
slås til mellom 5% og 6 pst., forutsatt en års
lønnsvekst på 5 pst. Dette anslaget vill bli 
revurdert i Beregningsutvalgets endeMge rap
port, bl.a. i lys av konsumprisindeksen for 
januar og februar 1988. 

4. PRISPOLITIKK 

Retningslinjene for prismyndJighetenes virk
somhet i 1987 er trukket opp i St.meld. nr. 48 
(1986-87). Det heter i meldingen at priismyn~ 
dighetene skal medvirke i gjermomføriingen av 
den Økonomiske politikk med tiltak for å be
grense priis- og kostnadsstigningen. Prismyn
dighetene skal drive en aktiv prisovervåking. 
Videre er det en viktig oppgave å fremme 

effektiv konkurranse i nær.ingslivet. Dette vil 
kunne bidra till å dempe prisveksiten og be
grense mulighetene for å ta ut urimelige for
tjenester. Prismyndighetene skal aktivt for
søke å avvikle konJmrrainsebegreI11Sningeir 
næringslivet. 

En annen vik:tig oppgave er å bidra til å 
effektivis1ere etteI'lspørs.el·s.siden i markedet. En 
skal arbeide for tiltak som bedrer nærings" 
1ivets egen informasjon om priser og produkter 
slik at for:bruke,rne lettere kan orientere seg 
i markedet. Deit er igangsatt ein aksjon for 
bedre prisopply;sning på omTåder ·der det e:r 
vanskelig for forbrukerne å vurdere pri:sene, 
blant ann,et innen håndve.rksbran:sjen. 

Ved forskrifter av 20. oktober 1986 er det 
fastsatt meldeplikt for pris- og avanseforhøy
else for sitorbednifter og leverandører som fast;. 
setter veiledende priser. En del utvalgte tje
nesteytende bedrifter pålegges også me1lde
pl,ikt. Bak.gruillilen for bestemmelsene er myn.;. 
dighetene,s ønske om overvåking av prisut
viklingen. På en del områder er det gjennom
ført skjerpet meldeplikt. Det gjelder blant 
annet for skadeforsikring og en del byin.ings,
a:ritikler. I en del ti1fe1ler har en grepet inn 
mot prisforhøyel1ser som man har ansett å 
være for høye. 

I forbindelse med gjennomføring,en av ullike 
pristi11tak i begynnelsen av 1987 b1e det gjen
nomført prii1sregulering for margarin og se
ment. I tillegg har myndighetene fulgt nøye 
med utviklingen i ,bensinprisene med tanke på 
inngrep dersom pris1ene skulle stige mer enn 
det e'r grunnJlag for ut fra olj:epriisutviikli:ngen 
m.v. Fra før av er prisene på kunstgjødsel, 
d.rosjetakster, melk og kjøtt og kjøtt~er en
gvos maksimalprisregulert. 

En rekke dispensasjoner fr:a -foriskriftene a:v 
1960 om konkurransereguleringer er gjennom
gått. En del di1spensasjoner er trukket tilbake. 
I tillegg er det i en del tilfel1e grepet inn etter 
prisloven mot uheldig konkurranseregulerende 
avtaler/vedtekter m.v. i næringslivet. 
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KAPITTEL 3 


Disponibel realinntekt 


Om inntektsoppgjør, skatter og priser 

Under lønnsoppgjør, jordbruksoppgjør og 
pensjonsr.egulering forhandller en bare om ut
viklingen i en inntektsart og ikke om den 
total·e inntektsutviklingen for ulike hushold
ningsgrupper. Selv om sammenhengen kan 
være noe komplisert, vil dessuten skatter og 
pris.er komme inn og bidra til at realverdien a:v 
det inntektstillegg, som inntekitstake,ren mot
tar, bli:r mindre enn det nominelle inntekts
tillegg som det forhandles om. Det er derfor 
alminnelig interesse for beregninger som indi
ker·er hvordan skatter og priser virker inn. 

De beregninger Det tekniske beregnings
utvalg har foretatt og som er brukt un:der 
inntektsoppgjørene, bygger på følgende for
enklede forutsetninger: 

- Inntektsarten inntjenes bare av en pe1rison i 
husholdnii:ngen. Siden flerinntektshushold
ningene ofte blir særskilt 11iknet, vill en 
kunne få ·et inntrykk av resultaroet for fler
inntektshushold ved å kombinere resultatene 
for foI'lskje:l1ige en-inntektshushold. 

- Inntektsfa.keren mottair bare en inntektsart 
(lønn, pensjon etc.). 

- En trur bare hensyn til skJatteveglex som be
rører alle eller nesten alle innenfor et tariff 
område. Ved beregning av virkning på dis
poruibel realinntekt av økt lønn har en likevel 
foretatt beregninger også for utvalgte hus
holdninger med fradriag i inntekten UJtover . 
minste- og oppgjørsfradrag. Disse fradra.
gene utover standardfradrag inngår i be1reg
ningene av skatten, men forutsettes ikke å 
komme til fradrag i inntekten ved beregning 
av disponibel inntekt. En har ikke tatt hen
1syn til de store individuelle og varierende 
mulighe1ter som foreligger til å ti.lpas1s1e seg 
skattesyistemet. Bar:ne:trygd,og forsørgerfra
drag regnes som negativ skatt. Det er for 
øvrig ikke tatt hensyn Ul andre overiførdnger 
fm offentlige budsjetter. 

- En bruker sa1nme pri.si:ndeks for alle hus
ho1Ldndng.styper ved p:riisomregningen. 

Det er en selvfølge at beregninger på så 
fore:nkl.ede forutlsetrninger må brukes med for
siiktighet. Be:ægningsutvalget mener likevel av 
flere grunner at denne type beregninger kan 
ha interesse. 

- Resulta;tene indik,erer hvilken retning sen
tr.ale og generelle skatteregler i,solert sett 
tr:ekk1er. 
Over kortere perii10der, med små st:riuk1turelle 
endr.inger i inntektenes og husiholdningenes 
sammensetnJing, kan en trekke noe mer ge
nere:Me konkl:usjoner om innmektsutvi.kli:i.ngen 
for de ulike husholdningstyper enn de sterkt 
fortenklede f orutsetninge!I' siku.Ue tilsi. Bereg
ningsmåten tilsier 1imidlertid at det ikke 
legges vekt på mindr·e avvik mel1om gru:p
pene. 

- Siden det forhandles om bare en inntekts.
arit, .kan v1irkningen for et rendyrket tilfelle 
være av særlig inte.res'Se" Virklllilllgen av fak
torer som ikke bestemmes av forhandlingene 
er av mindre inter.esse. 

Faren for mi;sbruk er særliig stor hvi1s en 
bruker slike bevegninger til å trekke konklu
sjoner om utviklingen over lange perioder. 
Rapporten gir derfor bare ta~l for de siste to 
åirene. 

Omlegg1ingen av skattesys1temet som bJe på
begynt for inntektsåret 1987 og som videre
fø.res for 1988 medfører bla:n:t annet ait fra
dragenes be1tydning en:dre:s. Bere1gningene av 
utviklingen i dispontbel reaHruntekt der en ser 
på utviklingen for grupper med bare standard
fradrag vU derfor ha mindre utsagnskraft enn 
tidligere. Usikkeriheten som er nevnt ovenfo!I' 
blir også en del større enn vanlig. Beregnd.ngs- , 
uitvalge.t hrur av den grunn bare foretatt be
riegninger av utvildingen i:i. disponibel real
inntekt for noen få grupper. Under 1ønnsifor
hrundlingene vil det ofte værie aktuelt ikke bare 
å vurdere utvikliinigen fra et år Ul et annet, 
men også konsekvensene av alt·ernative lønns
krav. Utvalget har derfor også beregnet virk
ningen på disponibel inntekt av 1 prosentenhe1t 
høyere lønnsvekst f.or fo:ris:kjelfilge inntekter. 
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Kort om skatteomleggingen .i 1987 

Det ble for inntektsåret 1987 foretamt en 
større omlegging av skattesysteme.t med sikte 
på å. redusere virkningen av fradrag. Hoved
elementene i omleggingen var: 

- Sylædelen av medlemsavgiften tH folke
trygden ble erstattet med en helsedel som 
ut1ignes på pensjonsgivende inntekt og pen
sjoner. For lønnstakere tHsvarer pensjons
givende inntekt utbetalt lønn uten noen fra
drag. 

- 12G-hegrensninge.n ved beriegnin:g av pen
sjonsdelen av medlemsavgiften til folke
trygden ble opphevet. Dette b1e motsvart 
av en reduksjon av satsene på de øverste 
tI'linne.ne i progresjonstabellen. 

- Betydelig økning i de kommunale klasse
fradragene og innføring av store fribeløp 
i den nye helsedelen. 

- Store økninger i satsene for barnetrygden. 
- In:nsitramminge~ i reg,1ene for SMS og AMS. · 

For· øvrig ble det foretatt en rekkie endringer 
med sikte på å utvide ,skat,tegrunn1laget for 
nettoskatten med sikte på å redusere sats~ne. 

I Beregningsutvalgets endelige rapport ·for 
1987 (NOU 1987: 26, Om grunnlaget foc inn
tektsoppgjørene 1987) ble skatt i p11osent av 
bruttoinntekt (pensjonsgivende inntekt) for 
ulike inntektsgrupper i 1987 sammenlignet 
med et referansesystem. Referansesystemet 
framkom ved at en med utgangspunkt i ved
tatte regler foJ:' 1986 økte pvogresjons-grensene, 
de kommunale klassefradragene m. v. med 6,5 
pst. Dette tJHsvareT den tekniske foru.tsetlllin
gen oin lønnsveksten som ble lagt tn grunn ved 
behandlingen av opplegget. Dersom alle fikk 
lønnsøkning lik dette fo:mtsaitte gj~nnomisnit
tet, ville gjennomsnittsskatten vært den samme 
i referanse:systemet som etter vedtatte regler 
f ()lr 1~86. Beregningene b1e utfør.t ved hjelp av 
skaJttemodellen LOTTE som bygger på selv
angivelsessrtatiistikk for 1982. Datagrunnlaget 
ble fremskrevet til 1987 ved den metode som 
vanligvis nytte1s ved slike modellberegningeir. 
Hovedforutsetningen er at alle poster på selv
angivelsen øke1s i takt med den gjennomsnitt 
lige inntektsiveks;ten. Dette medfører ait de be
regnede skatteendringer ·etter innte:ktsklaisser 
kan bli skjevt anslått. · 

Tabellen. :Hlustrerte at skatten i 1987 · gjen
nomsnittlig er omtrent som i referansesyste
met, dog litt lave1æ for de med lave inntekte1r 
og · noe høyere for de med høye inntekter. 
Lønnsveksten fra 1986 til 1987 anslås imidler
tid nå å bli om lag % pst. høyere enn lagt tiil 
grunn ved litarbelidelsen av re1fo•ransesystemet. 
I forhold til et sy&-tem hvor en med utgangSt

punkt i 1986-regler justerer a;lle progresjolil.S
grenser, klassefradrag m~v. med 7% pst. eir 
gjennomsnittss:katten i 1987 øket med om lag 
114 pst. På gruilJll av at fradragenes betydning 
er redusert som følge av økt v;ekt på brutto~ 
beskatning er imidlertid spredningen rundt 
disse gjenniomS1I1ittene stør1re enn det som hair 
vært vanlig. En tabell med eksempler på 
endr.inger i skatt for utvalgte ·1øn1n.stakerhus,
holdninger i samme publikasjon viste således 
at skatteendringene i 1987 varierer til dels 
ganske kraftig med stø~relsen på fradragene 
for lønnsitakerh us:holdninger med- samme brut
to lønnsilnntekt: Av disse eksemplene ser en 
dessuten art: eninntektsfamillier med to barn 
kom bedirie ut enn de enslige med samme brutto 
iønnsinntekt. 

Kort om skatteomleggingen i 1988 

Hovedelementene i skatteomleggingen for 
1988 er: 

- Reduksjon av den flate b:ruttoskatten ved 
at helsedeilen av medlemsavgiften ti1l folke
trygden redusel'les. Reduks,jonen motsivares 
av en .økning i follesskatten som utlignes 
på nettoinntekt. De.tte medfører at fradra
genes ve['idi øker for store grupper. . 

- Økt bruttoskatt for de med høyere inntekte:r 
ved at det tnnføre:s en toppskatt til staten 
for inntekter over 180 000 kroner i skatte
k!lasse 1 og 225 000 kroner i skaJtteklas1se 2. 
For de som betaJler toppskatt er brutto
skatten 3,8 prosentenheter høyere enn året 
før. Toppskatten utliignes på samme inn
tekts-grunnlag som helsede1len. 

- Pmgresjonen på nettoinntekt reduseres. 
Færre og lengre triinn og større, fribeløp i 
progr:e1sjoll1Stabellllen bidrar til at verdien av 
fradragene bli:r me•r lik og mindre avhen,gi.g 
av inntekt. 

- Økninger i satsene for baxnetcyg4. 

- llllnstramminger i reglene f.otr SMS og AMS. 

- Inns1tmmming i reisefradraget. 

- Fordel av billige lån ~eskatte'S1. 


For øvri.g hl:e det foretatt en r:ekke endringer 
med sikte på å utvide skatteg;runnfaget for å 
kunne redus,ere satser. 

Virkning på disponibel inntekt av økt lønns
vekst 

Be.re,gningene i tabe!ll 3 a visetr hvordan. for
skje1ller i lønnsvekist i 1988 påviil'lker dispcmiihcl" 
inntekt med det skattesystemet som er vedtatt.~ 
i Stortinget. Till sammenligning har en be- , , 
iI'egnet tilsværende taJll ogiså for 1986. De:t er 
forutsatt at det ikke skjer ti.lipaS1I1:i.ngetr til den 
økte lønnsveksten i form av endringer i fra
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dvagen.e utover standa;:rdfradrag. Det e,r i be
regningene heMer ikke tatt hensyn til at økt 
lønnsvekst kan føre til økte pri:ser og ha andre 
virkninger som påvirker uitvikllingen i dispo
nibel realinntekt. Tabellen egner seg, således 
best til å vurdere utviklingen for: grupper_ 
lønnstakere med alternativ lønns1vekst under 
gitt prisstigning. 

For alle husholdninger er ø~Illingen i dis
ponibel inntekt prosentvis mindre enn lønns
økningen. Skattesystemet bety:r mest for virk
mngene av alternative lønnsendring,er på dis

poni!bel inntekt fqr høyie inntekte,r og for 
brurnefaimtliiene. Det skyldes at marginalskat
ten ,er betydelig større enn gjennolll:Snitts
skatten for disse gruppene. For barnefamilliene 
har dette sammenheng med at forsørgerfra
drag og barnetrygd er regnet som negativ 
skrutt: Karaktevisti:skle tr:ekk for øvriig er at 
tallene har holdt seg staMle på ulike inntekts
nivåer til tross for skatteomleggingen og at 
tallene ·stort sett ikke va·rierer med mer enn 0,1 
prosentenheter for lønnstakere med samme 
inntektsnivå, men med ulike fradrag. 

Tabell 3 a. Prosentvis endring i disponibel inntekt som følge av 1 pst. endring i lønnsinntekt, 

Brutto Fvadrag utover 
lønns;inntekt standardfradrag 

100 000 ............ 0 
30000 

125 000 .............. 0 
30000 

150 000 .............. 0 
50000 

200 000 .............. 0 
50000 

250 000 .............. 0 
80000 

300 000 .............. 0 
100 000 

400 000 .............. 0 
100 000 

Nærmere om beregningene av utviklingen i 
disponibel realinntekt 

Ber:egningsutva:lget har fore-tatt beægninge:r 
av utviklingen i dtsponibel realinntekt for føl
gende grupper: 

a) Lønnstakere med en lønnsinntekt ;i 1986 på 
henhd1dsvis 150 000 k11one:r og·250 000 kro
ner. Inntekten før skatt forutsettes å ha 
utviklet seg som gjennomsnittlig årslønn. 

b) Pensjonister med minstepensjon. 

For lønnstakere er beregningene utført for 
enslige og for personer som for.sørger ektefelle 
og to barn undeir 16 år. 

Den nomineUe disponible inntekten beregnes 
ved at en tr.ekk:er inntektsskatter og avgifter 
t1[ Folketrygden fm innt~ktell;, samtidig som , 
en for barnefamålier tar hensyn til forsø·rger
fradr:aget og .barnetrygden. En kommer der
etter :13r:am -til den disponible rea!linntekten ved 

1986 1988 

Enslig Ekltepar 
m/2 barn Enslig Ektepar 

m/2 barn 

0,9 0,7 0,9 0,7 
0,8 0,7 0,8 0,6 

0,8 0,7 0,8 0,7 
0,8 0,7 0,9 0,7 

0,6 0,7 0,8 0,7 
0,8 0,7 0,8 0,7 

0,6 0,6 0,6. 0,6 
0,6 0,7 0,7 0,6 

0,6 0,5 0,6 0,5 
0,6 0,6 0,6 0,6 

0,6 0,5 0,7 0,6 
0,5 0,5 0,5 0,5 

0,7 0,6 0,7 0,6 
0,6 0,6 0,6 0,5 

å deflatere den nominelle disponible reallinn
tekten med konsumprisindeksen. Fra 1985 til 
1986 var stigningen i konsump:ris:indeksen 7,2 
pst., og fra 1986 til 1987 er stigningen ans[ått 
tiil 8, 7 pst. 

Lønnstakere 

I tabell 3 b har utvalget beregnet utviklin
gen i disponibe1l reailinnteik:t f.or enkelte ut
vælgte lønnstakerhusholdninger. Beregnings
utvalget h.rur lagt til gru:nn en 11ønnsvekst på 
10,0 pst. fiia 1985 tH 1986 og 71/2 pst. fra 1986 
til 1987. Dette .tilsvarer om lag gjennomsnittet. 
I eksemplene med fradrag utover ~tandardfra
drag har en 11agt til grunn at fradragene skal 
utgjøre en konstant andel av lønnen. 

Fm 1985 til 1986 steg dd:sponlibeil reailinntekt 
med 1-1% pst. for lønnstakere med 150 000 
kvoner i inntekt og inntektS1Utvilding omtrent 
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som gjennomsnittet. For lønnstakere med ser.t med om lag % pst. for lønnistakere uten 

250 000 kroner i inntekt og samme inntekts fradrag på begge inntektsnivåer. Fo~ lønns

utvikling steg disponibel realinntekt med %- takere med fr~ag ble reduksjonen i disponi

11;4 pst. Øknlingen var noe større for de med bel .riealinntekt størr1e som følg.e av overgangen 

store :fradrag enn f.or de uten fradrag. Fra til økt vek1t på bruttoib,eskatning. 

1986 till 1987 ble disponibel realfontekt riedu

T~bell 3 b. Disponibel realinntekt for lfJnnstakere. Arlig prosentvis endring 

Fradrag utove.r 
Inntekt 19·86 standardfradrag 1985-19'86 1'986-19<87 

1986 

150 000 kronen 
Enslig ...................................... . o~ 1,0 -0,6 

50 000 » 1,5 -2,7 
Ektepar med 2 barn ...... .' .................... . 0 » 1,5 -0,2 

50000 » 1,6 -2,0 

250 000 kroner 
Enslig ................· ..... .- ................ . 0 kr 0,5 -0,4 

80 000 » 1,1 -2,7 
Ektepar med 2 barn ........................... . 0 » 0,7 -0,4 

80 000 » 1,3 -2,4 

Ved å sammenholde resiU'ltaten.e i taJbeillene 
3 a og 3 b kan en få et biilde av uitvikl1ingen i 
disponibel r~alinntekt for lølllillstakere med en 
annen lønnsvekst enn gjennomsniitte!f:. 

Arislønnen steg ifølge N.A.F.'s lønnsstati 
stikk med 10,0 pst. fra 1985 til 1986 både for 
voksne industriarbeidere og for ledende funk
sjonærer. For disse gruppene ble dermed 
veksten i disponibel riealinntekt som :f:or gjen
nomsnittet fra 1985 til 1986, jf.r. tabell 3 b. 
Med 150 000 kroner i inntekt og lønnsvekst 
fra 1986 til 1987 på 8 pst., eller om lag som 
gjennomsnittet for voksne industriairbeidere 
(jfr. tabell 1 a), e.r disponibel realinntekt om
trent uendret fr~ 1986 til 1987 for de uten fra
drag utover standairdfradrag, mens den er re
dusert med om lag 2 pst. for de med store fra
drag. For lønnstakere med 250 000 kroner i 
inntekt og lønnsvekst fra 1986 til 19-87 på 7,4 
pst., eller om lag som gjennomsnittet for leden.
de funksjonærer, er 

1 

disponibel realinntekt re
dusert med om lag V2 pst. for de uten fradrag, 
og med opp til om lag 2% pst. for de med store 
fradrag. 

Den nomineilile lønnsveksten for ansatte i 
statlig virksomhet anslås til 9,2 pst. fra 1985 
ti.11986 og 7% pst. fra 1986 til 1987. An&1'agene 
bygger på taM for gjennomsnittlig lønnsnivå. 

For ansatte i stat~g viTksomhet innebæreæ 
dette en vekst i disponibel realinntekt på om 
lag % pst. fra 1985 til 1986 for an:satte med 
inntekt på 150 000 kroner og inntektsutvikling 

som gjennomsnåttJet for sta.tllig ansatte. Fo~ 
statlig ansatte med inntekt på 250 000 kroner 
og_ samme inntektS1Utviklin.g var di:sponibel 
realinntekt om lag uendret, dog med noe v·ekst 
for de med sitore fradrag. På begge inntekts
nivåer ble, f;ra 1986 titl 1987, disponibeil real
inntekt for lønnsitakere med il.ønn:svekst som 
gjennomsnittet for statlig ansatte, redusert 
med om lag V2 pst. for de uten fr:adr:ag utover 
standardfiradrag og med om la1g 2% p.st. for de 
med ·store fradrag. 

Pensjonister 

Hovedlmmponentene i pen:sj.onsyitelsene fra 
Folkletrygden er grunnib~løpet, sæ:ritillegget og 
miinstepeinsjonren. Minstepensjonen består av 
gmnnbeløp (1% for ektepar), sæ1r1:li'llegg og 
kompensasjonstillegg (500 :mr.oner for enslige 
og 750 kmner for ektepar). Sæir:ti\llegget kan 
oppfattes som en minimums tilileiggspen:sjon. 

Pensjonistene:s inntekter ble endret 1. januar 
og 1. mai 1986 og 1. mai 1987. 1. janurur 1986 
ble grunnbeløpet hevet med 400 kroner til 
26 300 kroner. Samtidig ble sææitill1legget hevet, 
med 1,5 prosentenheter til 54,5 pst. for enslige 
og 99,5 pst. for ektepar. 1. mai 1986 ble grunn
beløpet hevet med 1 700 kroner til 28 000 kro
ner. 1. maJi 1987 bl1e så grunnheiløpet hevet 
med ytterligere 1 900 kroner ti1l 29 900 kroner. 

Pensjonister har rett til særfradrag ved 
skatteligningen på 17 700 kroner. Dette sær



38 NOU 1988: 5 
Om grunnlaget· for inntektsoppgjørene 1988 

fradraget :sammen med et særfradrag for liten 
skatteevne gjør minstepensjonene skatte
frie. Disponibel inntekt for minstepensjoni,ster 
uten andre inntekter blir dermed lik minste
pensjonen. Den gjennomsn1i.tt1igie minsitepen
sjonen var i 1986 42 885 kroner for enslige og 
69 196 kroner for ektepar. Dette innebar en 
økning i utbetalt minstepensjon på henholdsvis 
9,3 og 9,0 pst. fra 1985. Med en prisstigning 
på 7,2 pst. ble økningen i disponibel rrerulinntekt. 
for pensjonister som bare mottar minstepen
1sjon omtrent 2 pst. Fra 1986 till 1987 økte 
minstepensjonen med 6,6 pst. for både ensiliige 
og ektepar. Prisstigningen i denne perioden 
anslås tiil 8, 7 psit., noe som gir en reduksjon 
i disponibeliinntekt på om lag 2 pst., jfr. tabell 
3 c. 	 \ 

TabelLl 3 c. 	 Utviklingen i minstepensjonene. 
Prosentvis endring pr. år 

1985-198'6 1986-1987 

Utbetailt pensjon 
Enslig ........... . 9,3 6,6 

Ektepar ......... . 9,0 6,6 

Disponibel rreallinntekt 
Enslig ........... . 2,1 -2,1 

Ektepar ......... . 1,8 -2,1 


Pensjoni:siter med tiLleggspensjon.utover sæI'
ti:llegget vil gener.alt øke sin inntekt i takt 
med" økningen i grunnbeløpet, det vil sd at 
økningen fra 1985 tiil 1986 h1e 8,3 p$t. Øknin
gen i konsump:rii1sindeksen var i samme tids
vom 7,2 pst. og rerulinntekten før skatt økte 
dermed med vel 1 pst. 

Fra 1986 tH 1987 økte griunnbeløpet og der
med ti11eggspensjonene med 6,7 pst. Pri.ss:tig~ 
ningen fra 1986 ttl 1987 anslås å bli 8, 7 pst. 
Dette gilr en 11eduksjon i rerulinntekten før skatt 
på om lag 2 pst. 

For den.disponrible æalinntekt kan·æsultatet 
variere noe avhengig av pensjonens størrelse, 
pensjonistens sivilstand og andre inntekts- og 
formuesforhold. 

Sett under e:tt er pensjonistenes inntekts
utvikliin:g pr.eget av økninger i grunnbeløpet 
og av at en stadig større del av pensjonistene 
mottar ti1l1eggispensjon. GjennomsndttJlig til 
lie1ggspensjon øker etter hverit som nye pensjo
nistkull kommer tiL For pensjonister med 
minstepensjon vill også end:riinger i særti:Llegge1t 
påvirtke utviklingen. Alt i alt er det grunn til 
å gå ut fra at gjennomsnittlig disponibel real
inntekt for pensjoni,ster under ett haJr økt de 
siste årene. 

Kommentarene ovenfor gjelder pensjons
ytelseT fra F·olk,etrygden. Pensjonistenes inn
tektsforhold bestemmes også av andre pen
sjonsordninger, men BeregningS1Utvrulget har 
ikke vurdert ytelser fl'la disse. 
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KAPITTEL ·4 


Utviklingen i norsk industris konkurranseevne 


1. OM KONKURRANSE-BEGREPET 

Norsk økonomi er svæ:rt åpen. Den omf.at
tende ·deltakelsen i ·det intern.asjona!l:e vare
byttet har gjort det mulig for Norge å . opp
rettholde en langt høyere materiell levestan
dard enn hva som ville væ~t mulig i en øko
nomi som var vesentlig mer skjermet overfor 
utenlandsk konkurranse. 

Hvis et '1and med forde1l skal kunne delta li 
det internasjonale vare- og tjenestebyttet, må 
landert over noen tid ha en rimeil:i,g bafanrse i 
utenrfksøkonomien. Fordelene ved det inter
nasjonale var.ebyttet kan bli vesentlig redusert 
hvis vi ikkie samtidig kan rsørge for en fuLl og 
effektiv ressur:sutnytteilse og en akseptabel 
inntektsfordel;ing. Et lands konkurranseevne 
uttrykker derfor evnen til å opprettholde en 
rimelig balanse i utenriksøkonomien samtidig 
som en har en full og effektiv ressursutnyt
telse og en akseptabel inntektsfordeling. 

I o~talen .nedenfor vil Beregmngsutvra:lget i 
h01Vedsak se på utviklingen i industriens kon
kurranseevne. Konkurranseevnen for en næ
ring kaiooiktertserer evnen ·ti.il å hevde seg i 
konkurransen med utenlandske bedrif.te;r på 
sitt produktmarked og med ail1e andre noæske 
næringer på markedene for arbeidskraft, ka
pital og råvarer. Det er derfor viktig å skille 
mellom konkur.ranseevnen for en enkelt næring 
og for Norge ·som helhet. 

For Norge vil utvikilingen i oljesektoren ha 
særlig stor betydning for u tenx:iksøkonomi.en 
og de:rlfor for landets samlede konkurrans·e
evne.. FaHet i oljeprisen i 1986, sammen med 
den sterke Vteksten i innen1landsk e.tterspøirsel 
fra 1984 til 1986 før:te til et betydelig under
skudd i Norges utenriksøkonomi frra 1986. Den 
store usikkerheten om råoljepris.en fram01Ver 
gjøir at det, fqr å rette opp · det store under
skuddet på driftsbalansen, er nødvendig å øke 
produksjonen i de del1ene av vår konkurranse
utsatte virksomhet som ikke eir knyttet til 
petI'lol,eumsvirksomheten. Skæl dette gjennom
føres er det.~iktig at produksjonen i industrien 
økes. 

Industriens .konkurranseevne avhenger aiv 
filere faktorer. Noen av disse vril . i særlig grad 

være riesultat av fiorhoM, beslutninger og vur
der:inger i de enkelte bedrifter. Produktivitet 
i vid forstand,dvs. bedriftenes evne till å ut
nytte arbeddskraft, kapital og en:e·I'l.gi på en 
effektiv. måite i produk!sjonsiVirksomheten og 
til å ta i bruk ny teknologii, ståir her sentralt. 
Men dette gje·lder også for eksempel markeds
føring .og vare- og landsammensetningen for 
de norske eksportvarene. Dette er forhorld som 
ikke påvi;rkes i vesentlig grad ved den øko
nomi,ske po.lritikken eller ved besLutninger av 
de større origanisa1sjonene, i hvert fjahl på kort 
og mellomlang sikt. 

Utviklingen i kostnadene, særilig lønnskost
nadene, komme1r 1i denne sammenheng i en 
annen stilling. Dette er størreliser som i stor 
grad påvirkes av avtaler merllom de stø1rre 
organisasjonene og av beslutninger i tilknyt
ning til den økonomiske polt.tikken og hvor de 
kortsiktige vrariasjonene kan være betydeilige. 

Blant kostnadene har vanrligviis lønnskost
nadene særlig stor betydning..Det s:ky1ldes først 
01g fremst at dette forr de fleste bedriftene er 
den viktigste kostnadskomponenten - kanskje 
når en ser bo:rit fra vareinnsatskostnadene. 

Foruten lønnskostnadene, vhl andre kost
nadskomponenter som energikostnader, kapi
talkostnader og kostnader ti1l innenlandsk pro
dusert vareinnsats ha betydning for non>ke 
bed:riifteiis muUgheterr til å lmlllile hevde sieg 
i den internasjonale konkUJrransen. 

For energikostnadene er det grunn til å anta 
rut det kan skje endriinger over foriholdsviis koot 
tid som kan få be.tydning for konkurranse
situasjonen for norsk indlllStri. De lavere olje
prisene kan iso1ert sett ha bidratt til å for
verre lwnkurransesitua1sjonien for norske be
drifter fordi bruken av olje som ene~gikHde 
.eir relativt mindl'ie i Norge enn i andre land. 

Også kapitalkostnadene haæ betydning for 
konkurranseevnen. På dette området er det 
særlig yanSlkelig å få tilgang ti1 sammenlikn
bare ta11, blant annet fordi bedriftsskattesy
stemet er svært ulikt utformet i de ~elte 
landene. Det synes likevel rhneilig å anta at 
r.ea.Irientenlivået føir skatt har økt noe i Norge 
relativt tH vårie handelspal'ltnere de siste årene. 

http:en:e�I'l.gi
http:r�oljepris.en
http:tenx:iks�konomi.en
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Utviklingen i industrien1s internasjonale kon
kurranseevne avhenger også av poduktivite.ts
og kostnadsutviklingen i øvrige deler av norsk 
nævings1iv, .særilig i de skjermede næringer. De 
øvrige næringer leverer varednn:saits, eneirgi
innsats og investerringsvarer til indwstrielri.. Jo 
bUlige1re disse leveransene ka.in skje, desto 
bedre blir industriens internasjonaile konkur
ranseevne. I tH1egg konkurrerer industrien 
med øvrige næringe·r om kapital og arbeids
kr.afi. I en situasjon med knaipphet på arbeids
kraft og kapital kan høyere lønndnigeir og bedre 
lønnsomhet i andre næringer føre tH at indu
striens konkur1ranseevne sve:kk1es ved at det 
bUr vanskelig for industden å skaffe arbeids
kraft og kapital. Kostnadsutvikllingen i indu
strien kan derfor ikke sees uavhengig av kost
nadsutviiklingen i norsk økonomi for øviri:g. 

Beregningsutvalgets materi.a1e ;ska1l først og 
fremst benyttes foran de store løillil:soppgjø
rene, og utvailget ha:r i denne rapporten, som 
tidligere, ba.ire gjengitt taH fra lønnskostnads
utviklingen i nol'lsk industrii samme.nliknet med 
utvildingen i industri·en i anæie land. 

Foruten .lønnskostnadene vil ogiså andre· for
hold være av betydning foir hvordan kost
nadene. ved bruk av arbeidskraft utvik~·eT seg 
i norisk nærings:liv sammenliknet med andre 
~aind. Utviklingen i valutakuT'sen vil blant an
net være av betydning. Utviklingen i valuta
kursene e~ gjengitt nærmer·e i vedlegg 3. 

En gunstig eller ugunstiig utvikltiir1g i lønns,.. 
kostnadene målt i feUes vafo~ kan imidlertid 
li betydelig grad motvirke,s av utvik.li1ngen i 
arbeidsproduktiviteten, dvs. prioduksjon pr. 
timeve1rk og årsverk. Lønnskostnade•r pr. pro
dusert enhet (LPE) i norsk industI'li sammen.
Liknet med, ti1lsvarende ta1ll for andre land vi1l 
derfor, med de forbehold som eir nevnt ovenfor, 
kunne bruke!s som en indikat.or for utviklingen 
i industriens konkurriansee:vne. 

Beregningsutvalget har gjengitt ta:ll for ut
viiklingen i LPE i norsk industr~ og ho.s våre 
v:iktigste handelspairtnerie i avsnitt 2. 

-:13eregningsutva1get mener de tall for UJtvik
lingen i lønnskostnader pr. pr10dusert. enhet 
sammenliknet med tHsva:vende ta;U fm a:ndre 
'land som legges frem for å be1lyise utviklingen 
!i norsk industri•s ·konikurr.anseevne, har krav 
på betydelig inteiresse. De momenter som er 
nevnt ovenfor, understl"eke•r imidlertid hvol' 
komplisert saksforholdeit er. For noe mer u.t
tfyl!lende drørf1bing, vises till BeægningS1Utvalgets 
!rapport nr. 1, 1986 (NOU 1986: 14). Mens den 
relative kostnadsutvik1ling kila1rt viil påvirke in
dustriens konkurranseevne kan en !i ettertid 
avle:se utvikil.1ingen i konkurranseevnen ved å 
sie på utviklingen i ma:r:kedsan.deler for indu
stri:pmdukter ute og hj"emme og i industriens 

andøler av bruttonasjonailproduktet; tort:aJI syg,.. 
selsetting · og landets kapitalbeho1dning. Ut
viklingen i markiedsandeiler f:or import- og 
eksportkonkurrerende p:rodukte1r ~ir omtailt i 
avsnitt 3. 

2. 	 LØNNSKOSTNADER PR. PRODUSERT 
ENHET I INDUSTRIEN 

'Dabell 4 a vi.se.r UJtv:i:k'Lingen i lønnskos,tnade1r 
pr. p:rtadusel'lt enhet i norsk industri sammen
liknet med våre v:i:ktigste hande:lspa,.rtnere 
perioden 1976_:_1987. Sammenveiingen av 
lønnskostnader pr. produsert enhet hos våre 
handalspartner:e er forietatt med den norsike 
krones valutakurvvekter. 

I årene før 1978 fant det sted en svekkel•se 
av norsk industris konkurranseevne, mælt ved 
veksten i r.elflitive lønnskostnade1r pr. produsert 
enhet. I ål'lene 1978 og 1979 ble konkurranse
evnen ·styrket. I hvert år fra 1980, med unntak 
av 1983 og 1984, har vi på nytt fått en viss 
svekke1lse av norsik industris rel1ative kostnads
posi~jon. 

Tabell 4 a gir et inntrykk av hva de ulike 
faktorene - lønnskostnader i nasjona;l va1uta, · 
produk:tivitet og vaJ1utaku:riser - har betydd for 
utviklingen i perioden 1976-1987, dvs. hvordan 
utviklingen i relativ LPE i ettertid foemkom
mer som resultat a.v utviklingen i dis·se tre 
faktorene. Det må unde:ristrekies at di.s·se kom
ponentene ikke utvikler .seg uavhengig av 
hverandre over en så lang periode og at tallene 
derfor ikke gir uttrykk for en enkel årsaka-
virkningssammenheng. 

Dekomponeringen av LPE-veJristen på lønns.
og produktivitetsutvikling kan dessuten være 
usikker i år med al'lbeidstidsforkortelse e.ller 
hvor den gjennomsnittlige arbeidstiden endres. 
av andre grunner. Det meste av den inter
nasjonale statistikken (bl.a. tall fra IMF 
og OECD, ,som er nyttet her for våre handels
partnere) mMer både lønnskostnader og brut
toprodukt pr. time (timelønn og timeproduk
tivitet). Historiske tall for Norge derimot er 
baseirt på nasjonalregnskapet, som gi.i- tall for 
lønnsko1stnader og bruttoprodukt pr. 'årsv:erk. 
Statistisk SentraJ1byrå vi1l imidlertid snrurt pub
H..sere timeverks-base.rite tall, som på dette 
punkt vil bedre sammenlignbarheten med in
ternasjonail statistikk. 

Deit synes tikeveil påfallende hvor systema
tisk - og sterkt - ulikheteir i produktivitets
utviklingen ser ut til å ha bidr:aitt tN svekkelsen 
av i.ndust:rtiens konkurranseevne. Med unntak 
av 1983, 1984 og 1987 har produktivitetsvek1s
ten i norsk industri hvert år s:i.den 1970 væll't 
svak1e:rie enn hos våre viktigste handelspart 
nerie. Det er· ikke enkelt · å peke på noen god 
forkilarung på dette. 

http:indikat.or
http:poduktivite.ts
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Tabell 4 a. Lønnsko'stndder pr. produsertenhet (L1:EJ .. Prosentvis endring fra året f ør1 ) 

19'77 1:97&. 1979 198.0 u~~1 198'2 1983 _1'984 1985 198:6 198172) 

Handelspartnere: 
Lønnskostnaders) ........ 10,5 10,4 10,8 11,8 11,3 8,8 7,0 ·6,4 6,5 5,3 5 
Produktivitet4) ......... 2,5 '3,3. ·4,3 1,5 '3;2 3,o· 6,0 4,5 3,4 2,2 2% 
LPE, næsjonal ,valuta. ..... 7,7 6,9 6,3 10,2 7,8 5,6 0,9 1,8 . 3,0 3,0 214 

Norsk industri: 
Lønnskostnader5) ....... 10,1 7,8 4,0 9,8 11,5 9,2 11,2 9,8 9,0 9,9 14 
Produktivitet6) ..... ···-··· -1,9 -0,1 3,8 -0,9 0,3 2,6 6,7 6,9 1,3 -0,4 5 
LPE .. ~ ................ 12,2 8,0 0,2 10,8 11,2 6,5" 4,2 2,7 . 6,7 10,4 8% 

Relativ LPE, nasjonal! va;luta. 4,2 1,0 '-5,7 '0,6 3,1 0,9· 3,2 0,9 4,5 7,2 6 
Valutakursendringer7) .. •:•. -1,4 6,6 1,9 -1,2 ....:1,0 -0,5 3,3 2,0 2,3 6,0 3,5 
Relaitiv LPE, felles valuta ... 5,7 -5,3 -7,4 1,8 4,2 1,4 -0,1 -1,1' 2,1 1,1 2% 

1) Tall for våre handelspartneie og valuiakurs beregnetsom vcid~ geometriske gjennomsnitt (med va
lutakurvvekter) på g:mnnlarg av indeksserier. · · ·· 

2) Anslag. 
3) Pr. timeverk. 
4) Produksjon pr. timeverk. 
5) Pr. årsverk, med unntak av 1'987 som regnes pr. timeverk. 
6) Produksjon pr. årsverk, med unntak av 19·87 som regnes pr. timeverk. 
7) Positivt tall innebærer en effektiv depresisering av den norske krone. 
Kilde: OECD, IMF, Statistisk Sentralbyrå og egne an,slag. 

Tæbetl 4 :a viser vidiere at ·i perioden. etter Beregndngsutvalget finner· grunn tiJl å under
·1980 har [øn.nJslmstnadsveksten for hvert en streke art heregriinger av utvirolinge11 i relative 
kelt år vært sterkero i norsk industri enn · lønnsskositnader pr.. produsert enhet nødven
gjeDJnomsntbtldg lønnsvekst h()S våre. handels ddgvis er beheftet med stor usikkerhet. Det er 
partnere. Det bidrar isolert sett til sv,ekket usikkerhet knyttet ti'l ·anslagene for iønns
konkurnanseevne. Utvik:lin:gen de senere årene ~ostnader og produktivitet både for Norge og 
bryter i noen grad 'med mønsteret .fra 1970- .våre VlikltiJgste . handelspartnere.. Twllene må 
årene, da lønnsveksten de :flleste år var. på linje deri.fot tolkes:m~d stor varsomhet. 
med eller laver1e enin ·hos våre handelspartnere. Utviklingen i .lønnskostnader pr.. · p:mdusert 

Kr.oneveiidi1en målt med· dagens kurvvek.ter, 1en:het i- induS1tJrien linnen de enkeilte land, err. 
haæ faJlt klart siden midten av 1970-årene; ;men gjenig1itt i taibell 4 b; Toa;be11en gir 'et bilde av 
den dir.ekte' V:irikiningen på utviklingen i kon utviklingen i 1lønn;sikostnader :pr.· p110dusert en
kur~anseevneri har vaTii:ert betydelig fra år ti!l · het i de enkelte land og viser hvor· store· for
år. De fem siste årene, og særlig i 1986, håx skjeller det er i kosrtoodsutyiikJLingen mellom 
1.t1edgang li kooneve1dien isolert sett bidratt -til de enkelte land. · 
en foribedring av konkurranseevnen. Utv:iklin~ · ·Utviklingen iV!aJlutækursene spli:lte i 1986 en 
gen i kroneverdien eri nærmer:e omtalt i eget avgjørende ~o~1e for UJtV'iklin.gen i· de ·enkelte 
vedlegg til rapporten. 1QI1Jds LPE f folles va;lurta .. Tabell 4 b vi·ser at 

For norsk· industri har en tagt til grunn ,en v.erdien av de fleste europeiske valutaer i for
vekst i tim~lønnskostnadene ,p~ 14 pst. fra.1986 hold til norske kroner i gjenno:mSnitt lå 15 pst. 
ti.il 1987, me.ns timeverlmpr.odulttiviteten er an• ' høyere i 1986· enn året før, mens amerikanske 
slått å øke nied 5 pst. Basert på disse ansla dollær sV!ekket seg omtre;nt like mye,'. Utslagene 
gene anslås 11ønnslmstna.idene pr. produsert~" OV•enor enkelltv:alutaer avvek med andre ord 
het i norsk mdustri' å øke med 8% pst.· fra. betydellig · f.ra den gjenn0msnittlige en:dni.ngen 
1986 tiil 1987.: ' (Svekkelsen) i den norske kwsirideksen fra 

Lønnskostnadene ptr. ~odusert enhet i indu 1985 til 1986 på 6 pst. Overfor de fleste euro
s-tlien hos våre hande.lspartneve er ans1ått å peiske land og Japan bedvet norsk indusitri 
ha økt med 214 pst. fm:l986 till: 1987, må.It i d,erfor ·sin kostna;dsmessige konkurranseevne i 
nasjonal valUJta og ·om 1aJg 5% pst. målt i 19$6, mens det skjedde en .svekkel~e av kost
norske kroner. naidsposlsjonen ovei'lfor USA med -vel 14 pst. 

.AJlt i alt r.egner Beregningsutvalget derriled Også i J987 spiilte valutakur,sutvd~ingen en 
med en fo~errhl:g ti no~sk industris :relative · betydelig rolle for endringer ,i det enkelte lands 
kostnadsposi.sjori _fra .198$ t.il 1987 på 2% .· p$t.. :i::JPE i feJ.les valuta. Fra 1986 til 1987 styræt 
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Tabell 4 b. Lønnskost~der pr. produsert enhet (LPE i industrien.1) Prosentendring fra året før 

Valutakursutvikling overforLPE-endringi nasjonal valuta LPE-endring i norske kronernorske kroner 

Kurv- 1'982 1'983 1'984 1985 1986 19872) 1982 1983 1984 1985 19.00 1987 1982 1983 1984 1985 1986 19872)vekter 
0 

Belgia. 2,4 -1,3 -0,6 4,8 3,8 0,3 1 -9,5 3,9 -1,1 3,3 14,8 8,6 -10,6 3,3 3,7 7,2 15,1. 9% s 
Canada 3,6 13,5 -0,3 2,7 2,0 1,8 2% 9,4 13,3 6,4 0,0 -15,5 -4,6 24,2 12,9 9,3 2,0 -14,0 -21/.i Cl'Q 

2Danmark _ 6,8 8,4 2,0 7,0 7,1 3,4 7% -4,0 3,2 -1,4 3,1 12,9 7,4 4,1 5,2 5,5 10,4 16,7 15% f:::! 
Finland- 3,0 7,1 3,4 4,0 4,5 4,5 1% 0,7 -2,2 3,6 2,1 5,2 5,0 7,9 1,1 7,7 6,7 10,0 6% J:j 

~ 
Frankrike 9,2 11,2 7,6 4,7 2,9 2,3 1 5,2' 14,2~ Cl'Q-7,2 -2,2 -2,8 2,6 11,6 4,8 3,2 1,8 5,5 5% et> 

.c-t-Italia· 3,3 16,9 13,9 4,5 8,8 3,0 3% 5,9 1,0 -3,6 -:3,1 10,6 4,4 10,0 15,0 0,8 5,4 13,9 8%, 
Nede~land 4,6 4,2 -1,5· -6,4 1,4 -:-0,4 Yz 4,9 6,0 -0,7 2,0 16,9 9,7 9,3 4,4 -7,0 3,5_ 16,4- 10% .~ ~ 
Storbritannia 14,7 4,6 0,0 2,5 3,9 4,1 1% -2,9 -1,8 -1,8· 1,9 -2,0 1,6 1,6 -1,8 0,6 5,8 2,0 3 ...... ~ 
Sverige 15,0 4,1 1,4 4,8 7,3 6,6 -9,3 -7,7 3,6 1,3 4,0 2,2 8,6 8,7 10,9 7 ~ J...l4% -5,6 -6,4 rt- ~ 

Cb 00Sveits 1,2 5,3 -1,6 -5,9 2,2 -0,8 3 8,6 9,4 -0,1 1,0 17,8 9,3 14,4 7,7 - -6,0 3,2 16,8 12% l':i" 00 
c-t- ••Vest-Tyskland 17,7 3,2 -0,5 1,0 0,3 3,3 3% 4,6 7,7 0,2 2,0 16,9 9,6 8,0 7,2 . 1,2 2,3 20,8 13% !il:! 
~ ~Østerriker 1,5 2,8 0,1 -0,8 1,6 2,6 1 4,9 7,6 0,3 2,1 16,8 9,5 7,9 7,7 -0,5 3,7 19,8 10% 
Id 

Japan.i 6,0 -0,8. -'-2,2 -:-3,9 ....:2,4 2,5 -1 -0,5 18,5 11,7 5,1 22,3 5,6 -1;3 15,9 7,4 2,6 25,4 4% Cl'Q
c:...i. 

USA 11,0 6,3 -2,5 -2,0 0,1 -0,5 -1% 12,5 13,2 11,9 5,3 -14,0 -8,9 19,5 10,4 9,7 5,4 -14,4 -10%, ~ 
I::! 
et>Norge,s handels-
I-"partnere 100,0 5,6- 0,9 1,8 3,0 3,0 2%, -0,5 3,3 2,0 2,3 6,0 3,5 5,0 4,3 3,8 5,4 9,2 5% co 
00

Noirge 6,5 4,2 2,7 7,6 10,4 8% 6,5 4,2 2,7 7,6 10,4 8% 00 

Relativ LPE-endr. 1,4 -0,1 -1,1 2,1 1,1 2% 

1) Tall for våre handelspartnere og for valutakurs er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt (med valutakurvvekter) på grunnlag av indeksserier 
med 198:0 som basisår. 

2) Anslag. 

Kilde: OECD, IMF, Statistisk Sentral•byrå og egne anslag. 
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den norske kmne·n.· seg med 8,9 pst. overfor 
amerikanSke dollar. I det sail1me tidsrommet 
har kronen svekket seg over.for ··tyske mark 
og japanske yen med hhv. 9,6 pst. og 5,6 pst. 
På grunn a:v disse sto~e for.skjellene vil ikke 
et veiet gjennomsnitt nødvendigvis• gi et kor
rekt uttrykk for den endrede konkurranse
s'i!tuasjon de enkelte bmnsjer vil stå ovwfor. 

Regnet i nasjonal valuta viser .tabe11en at 
no11sk industri i 1986 hadde en L'.PE-vekst 
som var tre ganger så stor som .gjennom
snittet for våre handelspartnere og· neisten 
dobbelt :så stor som LPE-verosten for noe annet 
enkeltland. For 1987 ans1:år Beregning.sutvaJ
g.et LPE-veksten i nor.sk industri til 8% pst., · 
som er om lag fire ganger sterkere enn gjen
nomsnittet for våre handelspartnere. For USA 
anslår en at LPE i nasjonal valluta vfil falle 
i både 1986 og 1987. 

3. MARKEDSANDELER 

I sin omtale av utvik1ingen i industriens 
konkurranseevne i avsnittene forrun har Bereg
ningsutvailget konsentrert seg om forhold som 
antas i sæxilig grad å påvirke industri~ kon
kurranseevne. 

I ettertid kan urt:vdkHngen i norsk industris 
konkurranseevne avl·eses f.eks. i marlkedsan
delene for industriproduktene hjemme og ute, 
i industriens. andel av bruttonasjonalproduktet 
og av total syssellsetlting og av landets behold
ning av æieialkapitaJl. Utviklingen i diSISe stør
relsene kan del's gi informaisjon om evnen ttl 
å avseltte produkter i konkJUrranse med andre 
~ands næring.sliv, de1's: om evnen ti1l å konkUJr
rere med andre norske næri1nger om a11beids
kllaft og kapitall. 

Figur 4.1 vfa;eT utv:ikilingen i mrurke'dsandeler 
på eksportmarkedene for bearibeidede vare~, 
råvarer .og matvarer regnet i verdi. Markeds
andelene er definert sorm. verdien av Norges 
eksport ·tiil våre hande1lspa!'ltnere divide:rt med 
et veid gjellJilJomsnitt av importverdien hos 
v:åæ handelspa1rtnere. 

For gruppen matvarier økte no~ske ekspor
tører sine markedsandeler på eksportmarkedet 
med 8 pst. fra 1982. til 1986. Særlig skjedde 
de.t en betydelig vekst fra 1982 tfil 1983. Øk
ningen kan i stor grad forklares med at eks
poritverdien av ferskfisk, herundm- opp.dretts
fi'S:k, og fiskiemeil økte betydeili,g. 

For gruppen råvarer har norske ek.Slportører 
hv·ert år, med unntak av 1986, tapt markeds
andeleT. Fra 1982 ttl 1985 er markedsandelen 
for disse varene redusert med snaut 7 pst. 

For gruppen bem"ibeQdede varter viser fiiguren 
at ·nomke produsenter økte sine ma~kedsan-

Fiigur 4.1. 	 Markedsandeler for norsk eksport 
av vårer. Verdidndeler. Indeks.; 
tall, 1982=100 

120 
--- SITC 0 og 1 
••• 0 ·~ 09 SITC 2 og 4 

115 
- SITC 5. 6. 7, 8. og 9 

110 

105 

95 

90' 

85 

80 

75.._________...____~~-i...~--------i.~--~~.1-
19a2 1983 1984 1985 1986 

SITC 0 og 1: Matviarer, ~evende dyr, drikkevarer 
og tobakk. 

SITC 2 og 4: Råvarer (ikke spiselige og unntatt 
brenselsstoffer), dyre- og plantefett, 
-olje og -voks. 

SITC 5 - 9: 	Kjemiske produkt·er, bearbeidde va
rer, maskiner, transportmidler, for
skjellige ferdigvarer og varer og tje
nester ikke gruppert andre steder. 

KHde: OECD (Economic Outlook 41), Statisti1Sk 
Sentralbyrå og Finansdepartementet. 

deler med 3 pst. fra 1982 til 1983. Fra 1983 har 
imidlertid produsenter av disse varene tapt 
markedsande[er hv.erit år, og i 1986 var deres 
markeds:ande1l 19 pst. lavere enn i 1982. 

Også på hjemmemarkede1t har norske produ
senter tap1t marikedsandeler - regne1t i verdi 
de siste årtene. ~or de varegruppene en har ta.ill 
for - ho'V'edsakeilig bearibeidede va~er - har det 
i gjennomsnitt vært et markedstap på 3,3 pst. 
fra 1982 til 1986, jfr. tabell 4 c. Den sterke 
ekspansjonen i innenilandsk etterspørse[ sam
men med ·sv.ekke.lsen av den kostnadsmesså.ge 
konkuITansee:vnen de ·siste årene er trolig vik
tdge årsaker til markedsandelstapene på hjem
memarkedet. En bør også være klar over at 
importandelene ov·er tid vi.I være økende på 
grunn av den økende økonomiske integrasjo
nen internasjonailt. Taillene .for endringer i 
maTikedsandele,r på eksportmark,edene og på 
hjemmemarkedene er ikke direkte sarm.men
Hgnbare, idet en har måttet bruke noe ulik 
varegrruppering. Tapene av marikedsandelerr ser 
imidlertid ikke ut til å ha vært så markert på 
hjerm.mema~lredet ·sorm. på eklsportlmarukedet. For 

http:kostnadsmess�.ge


44 NOU 198~: 5 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1988 

varegruppene ·kjemiske , råvarer,_ raj:finerte kedsand~er mnen[ands siden 19~2._ Dette må 
olj-epvodukter, metaJliler og slcl.p og oljeplått sees i sammenheng bl.a. med betydelige lmpa
former har norske produsenter _økt sine ma.r- sitetsutvidelser. · 

Tabell 4 c. Markedsandeler for importkonkurrerende varer. Verdiandeler 

1982 1983- 1'9'84 1985 19i86
1 

Nærings- og nytelsesmidler .............• 92,0 91,7 91,3 90,5 90,0 

Treforedling .......................... 70,2 69,4 68,4 67,3 66,2 

Kjemiske råvarer ...................... 44,2 44,7 45,2 45,5 - 47,8 

Raffine·vte oljeprodukter -................ 56,1 62,8 66,8 65,7 62,4 

Metaller .............................. 25,0 31,5 25,8 26,9 29,7 

Tekstil og bekledningsvarer .... ~ ........ 29,8 27,8 26,5 22,7 20,4 

Trevarer .............................. 78,9 77,9 76,4 74,5 71,3 

Kjemiske og mineralske pmduk.ter ....... 44,5 44,0 41,5 39,4 39,5 


· Skip og oljeplattformer .................. 53,9 52,3 59,3 75,1 73,8 

Andre verkstedprodukter ................ 49,3 45,8 45,3 45,3 43,3 


Varene ovenfor i alt .................... -- 57,5 57,1 56,7 57,2 55,6 


Kilde: Statistisk Sentralbyrå. 
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KAPITTEL 5 


Ko;njunktursituasjonen 


1. VERDENSØKONOMIEN 

Veroen1s:økonomien er inne i en kritisk fase. 
Gjennom ·flere år har ubalansene i betalings
strømmene. me]lom de sto:r.e industrilandene 
Økt) arbeidsledigheten d V est-Europa ·er fQ.rt.;. 
satt rekord.høy. og utviklingslandenes gjelds
betjeningsproblemer ex betydelige. Ti.I tro·ss 
for disse .store ubalansene har de toneangiyen
de industriilandene bare i uten gr·ad blitt enige 
om en samordning av den økonomiske politik-· 
ken ·for ··derigjennom å redusere disse spen
n:ingene i verdensøkonomien. 

I. de siste ukene av· oktober 1987 faJlt aJksje
klJ.rsene på de store børsene dramatisk. Uroen 
på aksjebør.senie :smitbet over i valutamarkedet, 
og fra. utga;ngen av oktober 1987 til midten av 
dese·l!1ber 1987 svekket amerikanske dollar seg 
med om· lag 10 pst. 0V1erfor båd-e tyske mark 
og japanske yen. Denne woen kan -tolkes som 
mangelfull tillit i niarkeden.e tdJJ: den økonom-. 
iske politikken ·som føres i de store in:dustri
tandene og det internasjonaile økonomisk-pol.i.; 
tiske samarbeidet ·hittil. Del·s kan kwsfa[1et 
også skyilides at ·aksjekur.sene var blitt over
vurdert etter deµ sterke .oppgangen som har 
vært på de internasjonale børsene de siste 
iµ'en:e. 
. Virkningen av ·den. økonomb~ke · utvikllingen 

av falllet i aksjekursene kan vii:se seg på filere 
måter: 

- J:;>et 'pr'i"vate forbruket, og spesielt etterspøtr~ 
selen etter. variig~e · forbruksgoder kan bli 
r.eduserf ved ait huSha~dniJn,gooe får sin for

' mue redusert som følg·e av fallet i· a;ksje
kurserire. · · · 

..:.:. B~rifteI}es for.venlbn!inge!' 'Om framtidige ay
. setndngsmuligheter svelæes, noe som• kan 
·føre tiQ at de redusel'ler sine investeringer. 

- Bedriftenes ·kostnader ved å finansiere ·sine 
· · inves~e~nger ove;r aksJemarkedet øker, mens 

mulighetene til en slik f.inansieri.ng redu
, · seres, .som føl1ge arv aksjekursfalilet. Det kan 
; .også føre ml reduserte investeringer. . 

I hvof ·stor·g~ad di:sse. mekanismene vi[ gjøre 
e;eg gjeldende er usikkert'. Virkningen av aksje

, iltu.rsf3Jllet· på det private konsilmet' Via f.ormu

eseffekten er. trolig stør.st i USA. Dette fordi 
amerikanske hushotldruinger eier en større an
del av den totale aksjebeholdningen enn hus
holdninger i andre land. Samtiø.i.g eier en stor 
andel av husholdningene i USA aksje:r. Også 
i Storbritannia må en regne med at aksjekurs
falilet i noen grad vil virke dempende på det 
p.rivate. konsumet. 

Pen sterke for.bruksveksten i USA de siste 
årene . har dels sammenheng med at hushoJ.id-. 
nLngienes sparerate er. redusert. Reduksjonen 
i spareraten kan tr.olig i noen grad· forkil.ares 
ved at husholldndngene.s formue har økt, bl.a. 
soon_følge av ve;rdistigningeil på aksjer. 
HW~ det er slik at· aksjekursfanet påvirlt;er 

bedrdftenesforv~ntn:inger om framtidige avset
il:ingsmuli,gheter, kan virkningen av denne 
usikke:rheten på' veksten i . verdensøkonomien 
være betydelig sterkere enn Viirkndngen som 
klommer via redusert formue i husholdningene. 

Hvor lamg tid det tar før fillet i aksje" 
kumene vil føre til reaJIØkonomfake virkndnger, 
er usiklrert. På kort sikt vil trolig virkningen 
på det private konsumet være sterkest. Virk
ningene av endringer i bedriftepes f orventnin
ger Orµ frem.tidige avsetningsmuligheter vfil 
trdlig virke .sterkere på litt [e,ngre sikt. 

For 1987 regner en med en.· vekst i brut'to~ 
nasjonalproduktet på'. 2%, pst. hos våre' han_. 
delspartnere og på 2% pst. i OECD ...områd~t. 
yekstanslagene for.· 1987 er ·noe oppjustert i 
forhold. ti[ ti.~ligæ-e antatt, nbe som skyildes 
at flere eruropeiske Jand ser ut til å ha en ster.;. 
kere øk~nomi·sk vekst enn· tidligere. antatt.. Fm· 
1988 anslås veksten till 1112 pst. hos våre han.; 
d~lspartriere.og 2%, pst. i ·OECD-området som 
er noe lavere enn anslåg giitt . føT aksjekurs
faLlet. · 

I .·Vest-Europa utgjør antallet arbeidsledige 
nå: 19 millioner personer elQer i underkant av 
11 pst.. av arbeidsstyrken. Det er 'om ··lag en 
fordobling av. antallet arbeids1edd.ge siden 1979. 
I , den siste utgaven 'av OECD's årsrapport 
«):Dmployment Owtlook» finnes det beregninger 
sc;>m bl.a. viser at det kr.eves en sysselsettings
-yeks,t på. 1,7 pst. pT. år for at J.edighetsraten 
i_ Vest-Europa· i. 1990 skail. komme. ned·. i 6 pst.,· 
mltSå eim ·lag ned på nivået i 1979: Til samnien

http:arbeids1edd.ge
http:d~lspartriere.og
http:hushoJ.id
http:f.inansieri.ng
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likning var sysselsettingsveksten i V·est
Europa på 0,2 pst. pr. år i perioden 1973-79, 
og svakt negativ i perioden 1979-86. Hvis den 
økonomiske veksten bliT lav firamove~, vil 
ledigheten kunne øke betydelig. 

Prisstigningen inte·rna·sjon.alt har vært noe 
sterkere i 1987 enn !i. 1986, men er fremdeles 
[av. I de ti første månedene av 1987 steg kon
sumprisene :i OECD-området med 3,8 pst. og 
med 3,0 pst. hos våre handelspartne:re.. Kon".' 
sumprisstigningen i det 1S1amme tidsrom i 1986 
var hhv. 1,8 pst. og 1,5 .pst. En anS1lår den 
gjennomsllittllge konS1Unipæ<iJsv.eksiten· fra 1986 
til 1987 ti:l 3% ps:t. for OECD-området og til 
2% pst.· hos våre handelspartnere. En anslår 
konsump:ri:sveksten ~ra 1987 ti.il 1988 til 3% pst. 
i OECD-området og t~l 3% pst. hos våre vik-. 
tigste handelspartnere. 
· De:n anslåtte lavere økonomiske veksten i 

1988 vil imidlertid føre til en økning i den 
allerede høye arbeidsiledigheten i industri-. 
land~ne. Det;te kan føTe Ul et preiss. nedover 
på lmmingene og til en ilawæ prisstigning mOit 
slutten a;v 1988. 

Den vide;re utviklingen i ve~densøkonornå.en 

er us1ikkeT, særJig på grunn av de store uba
lansene i de internasjo11ale hande[sstrømmene. 
Det stor:e unders:kudd~t i. 11ten:ciksøkonomieri i 
USA og overskuddene i Vest-Tysiki1and, Japan 
og i de nyindustriailisel'lte·landene i Sørøst-Asia 
kan vanskelig vedvare over flere år på 
dagens nivå. Hvis det ikke skjer en omlegging 
i den økonomiske polirtikken med sik~ på å 
redusere ubalanseJ;le kan en få. en markeds
beistemt tilpasning, . dvs. et betydelig vti.derie 
fåll i kursen på amerikanske dollar. Det kan 
føre til renteøkninge1r i USA for å hmdre till
takende prisstigning. I Japan og· Vest-Europa 
v:il det forsterke allerede betydelige omstiil
Hngsprobilemer s:om følge av de Slisite årenies 
vailu takurs.s:vingillinge1r. 

Utviklingslandene1s gje~d er fortsiakt økende. 
Ved utgangen av 1986 var gjelden.kommet opp 
1100 mTd. do1lar. En lavere vekS1t i industri
landene vU forverre dd1sise land.en.es aHeT.ede 
stove gjeldsprohleme[[', særJig hvis en i:avere 
økonomisk vekst gir fall i p.r.lsene på råvarer 
og andre produkter som utyd~1ingslandene eks~ 
porterer mye av. 

I USA ans'lås br.uttonasjonalproduktet å1

vokse med 2,7 pst. fra 1986 tH 1987. Svek" 
kelsen av ;:.i,merr:ikanske (lollar har i hert:ydelig 
grad forbedr.et amerikan:ske bedrifters kon
kurrianseevne, og utenrikshamdelen vill bå.dra 
positivt til den økonomiske veksten både i 1987 
og 19.88. Som. nevnt ovenfor ·ventes fomlJlleis
effekten av· fallet i. aksjekursene i første· om
gang hovedsakelig å ,gjøre seg gjeldende i; 
USA, og da i· særlig grad ·gjennom redusert 

etterspørseil e.tter vrurige forhruk:sivarer. En 
regner aHikevel med at det private konsumet 
viil gi positive vekstimpulser i 1988. Alt i alt 
anslår en BNP-veksten tH 2% pst. fra 1987 
til 1988. Det er imidlertid stor usikkerhet knyt
tet til den vider:e ølmnmniske utviklingen, og 
BNP-veksten kam hli be1tyde1ig J:avere enn dette 
till neste år. 

Fra 1985 ti1l 1986 steg importpriisenJe, ekskl. 
. olje, klar:t :svakere· enn svekke1lsen av ameri
kanske ·dollar skulle ttlsi. Utenlandske produ-· 
senter 1som solgite varer på det amerikanske 
markedet hevet således ikke sine ælgspriser 
i .takt ·med faHet i dollarkur1sen, men redu
serte i stedet sine· fortjenestemarginer for 
å opprettholde· markedsiandelene. Mot slutten 
av fjoråret begynte imidlert.id prisene på endel 
im.portvarer foruten olje å stige. I åre,ts tJi 
fø:vst1e måneder har konsumprdse,ne srteget med 
4,3 pst., oig en ansJår konsumpri.ssrti.gningen ti~ 
3% pst. fra 1986 til· 1987 og ti~ 4 p·st. fra 1987 
til 1988. 

I budsje.ttåret 1987 bile det fødemle· budsjett_. 
underskudd.et 148 mrd. dd11ar, noe som er en 
reduksjon på he.le 73 · mrd. doJlar fra fore
gående budsjettår. En betydelig dei av reduk
sjonen kan imid1erti.d tmiskrlves. en.gangseffek
ter av den gjennomførte skattereformen. I 
slutten av november ble det inngått en prin
sippavtale menom Kongre:s'sen og Reagan
admdn~strasjonen. Avta11en tar sikte på at bud
sjettunderskuddet i budsjettårene 1988 og 1989 
ska1 begrenses med hhv. 30 og 43 mrd. dollar. 
Avtalen gir imidlertd.d bare generefile rert:nings
1:1nj:w for hv01rledes budsjettunderskuddet skal 
reduseres, og det· gjenstår derfor. vider·e for;. 
handi1inger før avtalen kan få lovs. fo~m. Selv 
om reduksjonen gjennomføres, vil brudsjett
undevskuddet ventelig ikke bM r.edusert fra 
1987 til 1988. I tiHegg koi:mmeit at om ilag 8 
mrd. doillair a.v de fore.slåtte reduksjonene for 
1988 er for.eslått skaffet til ve:ie gjennom salg 
av offentlige e~.ende.l:er, noe som vil ha-liten 
v:lrkning pl\ etterspørselen. 

I Japan ansilår en æt BNP skall vokse med 
3% pst. fra 1986 til 1987, som er en betydelig 
sitevkere vekst enn foregående år.. 1·.de første 
årene av den nåværende oppgangen gav uten
rikshandeleJl betyde1Uge velks:timpulser. Styr
kinJgen av japanske yen har imidlertid ført 
til at .. japanske bedrif1ter har fått svekket sin 
lmstnadsmeissi:ge konkurranse!evne, og fra. og 
med. 1986 .har utenrik~~handelen bidratt til å 
~edusere BNP-veksiten. Re.gjeringen hrur . i år 
mommet med betydelige ti1~le1ggsbev.i.lgndnger 

som viil 1stimulere både investeringer og kon
sum, .og. en anslår en BNP-v·eksit på 3% pst. 
fra 1987 .tiil 1988. 

I :gjennomsnitt steg konsumpri:senie med 0,8· 

http:underskudd.et
http:imidlert.id
http:forbedr.et
http:land.en.es
http:ve~dens�konorn�.en
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pst. fm 1985 .til .1986, mens konsumprisene· falt 
med 0,9 pst. gjennom 1986. Lavere import
priser som folge av styrkingen ay japanske 
yen, samt oljeprisfallet, var hovedårsakene til 
art konsumsprisene sank gjennom 1986~ -Fra 
desembeæ i fjor til oktober i år har konsum
prisene .steget med 1,7 pst., men som følge av 
fa1let i prisnivået gjennom fjoråret og de 
førate månedene dette året, venrtes konsum
prisene i gjehnomsnitt å være om lag uendret 
fra 1986 ti1l 1987. Fra 1987 til 1988 . anslås 
konsumpr.isene å stige .. med 1%. ps:t. 

I Vest-Tyskland skjedde det i ,løpet av 1986 
en svekkelse a;v den økonomiske ·veksten. I 
1985 vokste . bl'lllttonrusjona:lproduktet med 2,0 
pst.. og utenriksøkonomien gav dette å:i;et et 
positivt veksitbddrag på om lag l pist. For· 1987 
venter en ait utenriksøkonomien skal gi et 
negativt vekstbidrag på om lag 1 pst. Sam
tidig vriser · andre etterspø~se1skompori.enter 

. svak vekst, og bruttonasjonælproduktet ventes 
bare å vokse med 11/2-'pSlt. :i 1987. Det er heUer 
ikke utsdkte1r · tiil en sterkere økonomd:sk :vekslt 
i de ne1ste årene·. Ptroduksjonsveksten vil ven
telldg være for 1la:v til å hindre at arbeidsiledig
hetsraten økel,l', og en ans1lår ·at 8% pst. av 
arbeidsstyrken vil være uten arbeid i 1988. 

I Sverige er aribcidsledigheten · blitt reduse:rit 
og balansen på de offentldge budsjettene er 
betydøl1g forbedret i. Jøpet av den nåværende 
oppgangen. Oppgangen·har de sf!ste å:re:n.e- vært 
drevet av innenlandsketter.spørseiJ., og da sær
lig privartkonsumet. Den sterke veksten i det 
private konsumet har også bidratt ti:l en sterk 
impomvekst og en svekkelse av utenriksbaJlan
sen. For 1988 ansilås underskuddet på drifts
regnskapet å utgjø:ve om lag 1% pist. av BNP, 
mot et overskudd på 0,7 pst. av BNP ,i 1986. 
Fra 1986 til 1987 anslås det private konsumet 
å øke med 4 pst., noe som skYildes at hus
:holldningenie~s sparerate venite:s å bli ytterilJi.gere 
redusert, og komme ned i om .lag + 2% pro
sentpoeng. I tiHe1gg ventes huisholdningenes 
d1sponibl1e rea;Iinntekt å vokse med om dag 
2 pst. Den negative spareraten tH hushold
ningene kan ha sammenheng med de liberaJli
seringene ·som er f:oæetatt på kredittmarkedet 
i de senere år. En anslår at brutton:asjona"1
produktet skal vokse med 2% pst. fra 1986 
t!H 1987. I 1988 venter en at det private kon
•SUJmet skaJl vokse betydelig mindre enn i inne
væ1rende år og en anslår BNP-veksten till 1% 
pst. fra 1987 til 1988. Prisstigningen, som de 
siste månedene har vært betyd~lig sterkere enn 
i konkurrentlandene, må trolig ses i sammen
heng med at p:rtisstoppen, som ble innført i 
januar i år, gradvis er bliitt opphevet utover 
året. Fra 1986 ttl 1987 ans1lås konsump~isstig-

ningen till 4% pst. Samme stigningstakt an~ 
slås også fra 1987 til 1988. 

I panmark kom·.underskuddet på driftsregn
sk:apet <;>verfor ublap.deit opp i 34,6 mrd. kroner 
eil:ler 5,2 p1st. av-BNP i··1986; I 1983 utgjorde 
underskuddet 2,5 pst. av BNP. Denne økningen 
i underiskuddet skyldes for en stor de:l den 
.sterke vieksten i innenlandsk ettempørsel, spe
sii:clt privat konsum, i denne perioden. I ti:He,gg 
er dan·sk industris kos1madsmessige. konkur
ranseevne, målt ved relativ LPE, forverret 
med vel 13 pst. fra 1983 til·1986. 

Siden .høsten 1985 er det ved flere anled
ninger, med bakgrunn i det store underskuddet 
ii utenri.klsøkonom:ien, gjennomført finanSipoli
ti1ske innstramningsti:ltæk. Det har ført .· tfil ait 
undws:kudde:t i utenriksøkonomien reduseres 
til om fag 20 mrd. kroner e1ler knapt· 3 •pist. 
av BNP .i 1987. Det er imidlertid ikke utsH~te.r 
till en fortsaJtt betydelig reduksjon i under
skiUddelt d 1988. Et viktig punkt· i dansk øko~ 
nomh;k politikk er d~rfor å få til- en styrkelse 
av konkurranseievnen, og ny.lig bile det v·edtatt 

. ·en rekke tiltak for å styrke danske bedrifters 
konkurmnseevne, hvorav den viktigs1te VM' en 
omlegiging av beregningsreglene :for arbeids
giveravgiften, noe som innebærer at danske 
eksportbedrifter vil få fmdrag for denne av
giften. Den totale virkningen på relativ LPE 

··av de vedt8itte tiltakene er. anslått til om ·Jag 
8-9 pst; 

I inntektsoppgjøret i vår hJe det bl.a.. avtalt 
å redusere arbeidstiden i løpert av de ne,ste 
fire årene fra 39 timer pr. uke til 37 timer 
pr. uke, med full lønnskompensasjon. I privat 
sektor vi1l arbe:idstiden bli r·edusert med % 
time pr. uke, mens reduksjonen i offentlig 
sektor viil bli gjennomført med en time i 1988 
og en time i 1990. Disse reduksjonene kommer 
i itililegg ti'l at arbeidstiden, i henhold ti1l lønns
avtalen fra 1985, ble redusert med en time pr. 
uke fra årasikiftet 1986-87. 

Innstramningstiltakene og den .svekkede 
kostnadsme:ssige · konkurranse,evn,en for dansk 
næ:rtingSlliv er viktige årsaker ti[ at en nå 
venter en nedgang i BNP på % pst. i både 
1987 og 1988. 

I gjennomsnitt steg konsumprisene med 
3,6 pst. fra 1985 Ul 1986, mot 4,7 pst. 
året før. Imidlemd viste konsumpa--isene en 
sterkere stigning gjennom 1986 enn gjerinom 
1985, hhv. 4,3 ps1t. og 3,6 pst. Det skyildes i 
stor grad økningen i energiavgiftene i mars 
1986, :som bidro med om lag 2,3 prosentpoeng 
td1 lwnsump;risstignin:gen gjenrnom 1986. Det 
ventes. en gjennomsni:ttHg konisumprisvekst på 
4 pst. fra 1986 till 1987 og på 3% pst. fra 1987 
ti:I 1988. 
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TabeLl•, 5 a. BNP i OEOD-området. Prosentvis endring 
---·--- ··----------:--·--:--·.....-·."-... -

Eksport
vekter 

19:86 

Artig 
gj.snitt 
1971-82 1983 1984 

Fra foregående år 

1985 198·6 
-·------~-·--···-· 

19:871) 1988,1) 

BNP 
Belgia ................ 2,6 2,8 -0,3 1,6 1,5 2,3 1% '1% 
Ca.nada ............... 1,0 3,9 3,1 5,5 4,3 3,3 3% 2% 
Danmark •.· ........... 9,0 2;1 2,5 3,5 4,2 3,4 -% -% 
Finland . . . ... . . . ...... 4,2 
Frankrike ............ 5,7 

3,4 
3,2 

3,0 
0,7 

2,7 
1,5 

3,5 
1,7 

2,4 
2,0 

3 
11/z 

' 2:1/z . 
11/z 

ItaJ1ia ................ 4,4 2,6 -0,2 2,8 2,7 2,7 2% 2% 
Nederland .........·... 6,3 2,3 1,4 2,4 2,3 2,4 1% 1 
Storbritannia •••••••• f 15,3 1,5 3,4 3,0 3,6 3,3 3% 2 
Sverige· .............. 18,8 1,7 2,2 4,3 2,2 1,3 '21,4 i%. 
Sveits ............... 1,9 
Vest-Tyskl1and ........ 17,6 
Østerrike ........... ' 0,9 

1,1 
2,2 
3,2 

0,7 
1,8 
2;1 

1,7 
3,0 
2,0 

4,2 
2,0 

. 2,8 

2,7 
2,5 
1,7 

11/z 
11/z 
1 

1%' 
11/z' 
1% 

Japan t t t t t t t t t t t t t t I 2,9 4,5 3,2 5,1 4,7 2,4 31/z 31/z 
USA ................. 9,3 2,3 3,6 6,8 3,0 2,9 .2% 2% 

Norges handelspartnere . 100,0 2,2 '2,2 3,5 2,8 2,5 2% 11/z 
OECD totalt ............ 2,6 2,7 4,9 3,1 2,8 2% 2% 
.;... syv store land t t t t t t t I 2,6 2,9 5,2 3,1 2,8 2% 21/z 
- andre OECD-[iand t t t t I 2,4 1,6 3,3 3,1 2,7 21/z 1% 
OECD Europa .......... 2,2 1,6 2,6 2,5 2,7 2% 1% 
Norge ····· ............. ' 4,6 5,7 5,4 4,4 2 1 
_; Fastlands-Norge ..... ' 3,0 2,6 3,8 5,9 4,6 1 % 
l ndustripr.oduksjon 

Norges handelspartnere 1,2 2,5 6,0 3,0 1,5 2 2% 
OECD totai'Lt .......... 1,7 3,3 8,1 2,6 1,2 21/z 3% 
Norge2) ••••••••••••• , 

-
0,3 0,2 5,3 2,5 1,8 1% % 

l) Anslag. 
2) Inkl. tradisjon.elt bergverk. 

Ki1de:. OECD og Finansdepartementet. 
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Taibell 5 b. Konsumprisindekser i OECD-området. Prosentvis endring 

Belgia ........ 
Canada ......... 
Danmark ...... 
Finland ......... 
Frankrike ..... 
Italia ......... 
NeQieriand ..... 
Storb:citannia .• 
Sv.erige ....... 
Sveits ........ 
Vest-TY1skland 
Øster~ike ...... 
Japan ........ 
USA ......... 
Norges 

Kurv
vekter -

Arlig 
gj.snitt 
197-2-82 1983- 1984 

Fra foregående år 

_1935 -1986 - 1987_1)_ rnH8;1:_) 

De siste 
1'2mndr. 
til okto

-berl987

2,4 
3,6 
6,8 
3,0 
9,2 
3,3 

8,0 
9,6 
9,6 

·10,0 
11,0 
16,7 

7,7 
5,9 
6,9 
8,3 
9,6 

14,6 

6,3 
4,3 
6,3 
7,1 
7,4 

10,8 

4,9 
4,0 
4,7 
5,9 
5,8 

. 9,2 

1,3 
4;2 
3,6 
3,6 
2,7 
5,9 

1% 
41/2 
4 
3% 
3% 
4Yz 

2% 
4 
31/z 
3% 
2% 
4% 

1,7 
.4,3 
3,9 
3,7 
3,2 
5,3 

4,6 7,0 2,8 
14,7 14;0 4,6 
15,0 10,2 8,9 
1,2 4,9 3,0 

17,7 5,2 3,3 
1,5 6,4 3,3 
6,0 '8;6 1,9 

11,0 8,7 3,2 
---·------,-----

hamdelspartne~e 100,0 9,5 5,8 
OECD totrult ... '9,9 5,1 
- SY\'. store land 9,4 4,4 
Norge ........ ·9,5 8,4 
Forskjøll i prls
stigning2 ) 0,0 2,6 

·-----·---

3,3 2~3 0,2 -112 1;4 0,1 
5,0 ·6,1 3,4 4 4Yz 4;2 
8,0 7,4 4,3 4Yz 4:1/z 5,1 
3,0 3,4 0,7 11;4 2 1,9 
2,4 2,2 -0,2 % 1% 0,9 
5,6 3,2 1,7 1% 2 1,8 
2,2 ' 2,1 0,8 0 111~ 0,4 
4,3· 3,5 2,0 3% 4 4,0 

··--.....,

5,2 4,7 ·2,4 2% 3% 3,2 
5,2 4,5 2,5 3Yz 3% 3,9 
4,4 3,8 2,0 3 3% 3,5 
6,2 5,7 7,3 8% 5Yz 7,4 

1,0 1,0· 4,9 6 2% 4,,2 

1) Anslag. For prognoseår er angitt prisstigning i· privat forbruk etter. nasjonalregnskapsdefinisjoner, 
med unntak av de nordis~e land der anslagene gjelder offisielle konsumprisindekser. 

!!) Prisstigning i Norge i foI,'hold til våre handelspartnere. 
Kilde.: OECD .og Finansde:t:>artementet. 

2. NORSK ØKONOMI. 

N or.sk økonomi pasis·erlte en klonjunkturtopp 
tidlig på soo:rinieren 1986, og s:amfof produk1sjon 
og e,tte:vspørsel har etter det v:fa;t .stadig klarere 
tegn på kionjunktursvikt. Mens s:amlet p:voduk
sjon økte med nær 5 prosent fra 1984 tilll985 

· og .4Yz prosent fra 1985 til 1986, var øknin'.gen 
de. tre første kvarta;lene av 1987 på. under. 1 
prosent, regnet fra samme prerioide året før. 
For. fl,ret som.h~lhet ble·det i SaJlderingspropo
si:sjone,n fra ode1s1ember i fjor lagt til grun·n en 
produksjonsverost for f·asulands:;No~ge (dvs: . 
utenom oJljeyirJ~som:µet .og sjøfart) på 1 pro.; 
.s·em.t fra 1986 ti.Fi987. · 

Den svakere pmduksjonsutVild:ingen har 
gått sammen med en nedgMl!g i samilet innen
~andsk anvendel1se av va~er og tJenester-Og et 
kr.aftig fall i impo~ten, mens eksporten digger 
an till å vise en beitydeMg vekst fra 1986 til · 
1987. Den :sterke veksten i s.am.1let anven.del1se 
av varer og tjenester· fra årene 1984-1986 
stanset imidlertid opp i 1987. 

Den svake produksjommtvikldngen i 1987 
har ennå ,ikke slått ut i arbeidsmarkedet i 
særlig· grad. Dette 'Skyldes del1s at utviikllingen 

på a,rbeidsmarkedet t~l Vlamlig er noe.·foæ1~inket 
i forholld til utviklingen i samlet .. produksjon 
og de,1s virkningene av arheidstidsfoækort~l1sen 
fra i: januar 1987. Arbeidsl;edighetsraten for 
1987". bas~t på talJlet på. ~rbeidssøkere iflg. 
Stati1stisk Sentralibyrås · arbeiidskraftuilde~sø• 
kelser, var· trolig på samme nivå som i i986, 
'knæprt 2 pl:losenit. 

Det fortsaitt st:r1amme a~beidismarkedet bidro 
tiH at lønnsvemsten.ble sterk også.·i 1987~.Pesis
uten b~dro eutervirilming;er av ~~vaJlueringen og 
særili.g ···arbeiidsittdslforkortel:sen til en høyere 
[ønnsvekst. En nærmere omtaile ·av lønnsut
V'il}1i'.11g'en er gitt l kaplite{:L' 'Også ptj.sve:ksteD. 
ble sterk i 1987, men den undEIDliggende ve'lrat
·takben falt betydelig gjennom året. En. nær~ 

' mere · omtrule av pcisrutv1ilddngen · er ~tt i ka:
. pi1ttel 2. · 

D~ gun1stige· virkningene av vekst"en i eb
por.ten og nedgangen i importen i 1987 på 
driftisha;1an;sen over.for ublandet ble i noen grad 
motvirket av et svakere bytteforhold for nor
ske varer (lavere pris:v:ekst for ekspo!'lten enn 
for importen) og et økt under:skiudd på rente
og stØl11JadsbaJlansen. I Sallderingsproposisjonen 
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ble unde.l'skuddet på dviftS1baJl1ansen for 1987 
anslått tiil vel 27 mitliarder kroner, mOlt et 
unde~skudd på nær 33 mi1Uarder kroner for 
1986. For 1988 er det ventet en ny svekke·Lse 
av dri:etsbailansen, til· om 1a;g 34% md.Miarder 
kiioner. Diss·e truMene er imidller.tdd i betydeli.g 
grad påVlirket av antaitte endringer i omfanget 
av u~lagging av skip som følge arv opprettel 
sen av det nye norske inite.rnrusjonale skips
rieg1steret i 1987; regnet uten nettoeksport av 
brukte skip og import av nye sldp innebærer 
dnrtSibailanseansfagene en nedgrun.g i under
skuddet fra vel 41 mi1li1Larder kroner i 1986 til 
31 mH1i1arder i 1987 og vel 25 mH1iarder i 1988. 

En ov.emikt over utviiklingen i noen I'le3!1

øroonomiske · hovedstørrelser fram ti.1 3. kvar
tal 1987 og ansfag for 1987 og 1988 sl!ik de 
bile gttt i Sa1deringsproposi1sjonen for 1988 er 
gjiengiU i tabell 5 c. Etter at disse anslagene 
blLe lagt fram er de:t vedtatt at norsk olje
produlksjon også i fø:vste hrulvår 1988 skal be

. grense•s med 7% prosent i forho1ld ti1l produk
sjonsplaner basert på fu.H kapasitetsutnytteJ.se. 
En sll!ik nedjustering vil medføre at både 
pI'IQduksjons- og eksport- . og driftsibailanse
ans;Lagene fra Sa:lderingsproposisjcmien må ned.; 
justeres betydelig. For driftsbalansen vil en 
nedjustering for here 1988 tilsi meLlom 3 og 4 
mi1lliarder kroner i økt underskudd. 

Tabell 5 c. Utviklingen i noen realøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra 
samme periode året før der ikke annet framgår 

Regnskap1) 


19'84 1985 87.1.-3. . 1988 


Pmiv:at kon:sums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Offentl1ig konsum3 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bruttoinvesteringer •i fast kapitaJl . . . . . . . 
- fast1ands-Norge4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Innenlands anvendelse i ail.t ([nkJ. 
!lagerendring) ..................... . 

- ·etter.spør•se1 fra fastl:runds-Norge5) ... . 
Ekspo~t ............................. . 
- råolje og naiturigass ................ . 
- t~aidi•sjonei1le eksportvarier6) . . . . . . . . . . 

Samlet tiilgaJD:g/anvendJeJ;s,e av varer og 
tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Import ............ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- tr:adisjoneLle .impiortvarier6) . . . . . . . . . . 
BrutJtonasjona1produmt (BNP) . . . . . . . . . 
- :fiastJlands-Norge4) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2,7 10,4 6,1 -2,4 
2,4 ·3,4 3,1 3,4 

10,9 -21,0 27,0 -9,8 
20,8 4,~ 7,2 -·2,3 

6,1 3,1 9,0 -3,4 
3,6 7,2 7,4 -1,2 
8,2 10,7 0,6 5,2 

14,4 5,4 6,6 16,4 
4,2 5,1 0,6 5,8 

6,8 5,7 5,9 -1,1 
·~~~~~~~~~~-

9,5 6,5 9,6 - 6,1 
13,8 11,7 14,8 - 7,7 

5,7 5,4 4,4 0,9 
3,8 5,9 4,6 0,3 

-2,0 -1,7 
2;8 -0,1 

-0,4 4,1 
1,2 -3,1 

-1,0 1,0 
-0,3 -1,7 

3,7 0,9 
10,7 6,9 

7,0 3,5 

0,3 1,0 
-~~-

- 4,1 0,9 
- 6,5 -1,0 

2,0 1,0 , 
1,0 0,2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Arbeli.dsledighetspmsent (ndviå) . . . . . . . . . 3,1 2,6 2,0 2,0 
Konsump:cl.isindeksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 5,7 7,2 9,2 8,7 
Drntsha1ansen (nivå) In.Td. kroner ...... 23,9 26,8 -32,8 ..:..18,2 -27,2 -34,6 

1) 1'9·84-1986 i 19-8'0-priser, 1.-3. kvartal 1987 i 1986-priser. 

2) Anslag iflg. Salderingsproposisjonen St.meld. nr. 1. TiUegg nr. 15 (19'87-818')) i 19·8;6·-priser. 

3) Endringer i regnskapsføringen fra 19-87 til 1988 bidrar til å øke privat konsum og redusere offentlig 


konsum i 19818. 
4) Utenom oljevirksomhet og sjøfart.
5) Utenom investeringer i oljevirksomhet og sjøfart og utenom lagerendringer.
6) Alle varer unntatt skip, oljeplattformer, råolje og naturgass. 

Kilde:. Statistisk Sentralbyrå og. Finansdepartementet. 

http:kapasitetsutnytteJ.se
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Innenlandsk etterspørsel trekker 
produksjonsveksten ned 

Konjun~tJu:wmslaget sommeren 1986 må ,sees 
på bakgrunn av at den særs sterke vek$ten i 
privat:-lionsum og1nvesterifiiger gjennom-deto 
for,egående årene stanset opp. Som det fram
går' av figur 5.1 avtok vekstta.ktern for innen
landsk etteirsipøl'ls-eil. fra fastlands-Norge raskit 
gjennom siste haLvde1 av 1986 ·og gjennom de:t 
siste åreit har veksten vært negativ. I tiillegg 
har etterspørise1len fra invesitertingene ·i olje• 
wr.ksomhetien og økningen i varelagrene av
fatt, sl1ik at samlet innenlandsk anv1ende1se av 
va;rer. og tjenester har gått kfar1t ned. 

Figur 5.1. 	Underliggende tendens. (Prosentvis 
volumvekst fra fore gående kvartal 
i glattet, sesongjustert serie, om
regnet til årlig rate) 

20 - BNP uten olje og sjøfart 
••••• Tradisjonell vareeksport 

15 -- Etterspørsel fra fastlands-Norge 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

· Nedgangen i dnnen:landsk anveindeil:se av va;. 
irer ·og tjenester er dels. 1mnjunkturelt bestemt 
og dels en følge av dnnstramninger gjennom 
den økonomiske politikken. Fm· pr1rvart: ko1Il!sum 
må nedgangen sees i sammenheng med at det 
k11aftige oppsvinget i 1985 og 1986 i stor grad 
ble finansiwt· ved låneopptak, sl:ik a;t huishold
nlingenes spar:erate - dvs. spar.iJngen som andel 
av disponibel innrtekt - falt :Dra et normaJlnivå 
på veil 4 pr:osent i 1984 til - 6 prosoot i 1986. 
Husholdningene må derfor skjære ned på for
bniket for igjen å bringe sine budsjetter. i 
mmeM1g ha1amise. Størrelsen på de nedskjærin
gene som er nødv:end!i1g for å .få dette ti.I for
ste:rikes.- av aJt inntemtsveksteta ·samtidig .blir, 
sva;kere, de'ls 'Som folge av at det forutgående 
kiredlittfi.nansier.te konsum.oppsvinget har bi
dratt til et stigende rentenivå og en tilstram
ning ~v, skattepoUtikken og de:la som følge av 
at konsl.lIIlD.edgangen i .seg selv vn virke nega
tivt 'tilbake på inntektsveksten. Det er således 
grunrn. til å t:r.o at spareraten for hru.1sholdnin
gene foritsatt var negativ i 1987 ..,.. anslagsvi~ 
mellom + 2 og+ 3 prio.sent- tr~s dat kon.su

met tro.l!Lg gikk ned med· ·om ~ag 2 prosent 
regnet fra året før. Dette. thlsier i så fall fort 
satt nedgang i·det private konsumet for 1988. 

Ogs:å nedgangen i de prdvate investeringene 
må-se-es- på· -b3Jkgrunn--av~-et-h-øytc--nivå;-i--de 
foregående årene, både i oljevirksomheten og 
for fast1ands-Norge. Mange av de pr.osjekbene 
som ble srutt i gang i konjunklturoppigangens 
for:ste fase er nå fu]lførrt og utsiktene til SIV.ar 
ker:e konjunkturutvikfilng og ~eduserte for
tjenester gjør at nye prosjekter ikke serttes i 
gang. ·net høye rentenivået og sterk kosrt:na.dsl"' 
vekst· i bygge- og anleggsvir1ksomh1eit treikker 
i iSamme rietni;n,g~ Det ·kria1f:tig1e faJHet i·· aks:je:
kur:sene på bømnOlte:rite 1se:l1sk:a:per · i oktoiber i 
fjor. vi11. samtidiig gjøir,e det dyrere· for bedrif
tene å fdnansliere sine investe·riinger via aksj.e
mar(lmdet. DesSU1tern kan det ha økt usikker
heten om fr:amtidig økonomi,sk utviikfiln:g og 

' redusert forv:en:tndnigene till framtidig etteiI'
spørselJsivekst ytt;e:rliiigere. 

Eksportoppsving, men trolig. forbigående 

Samtidig med faHet i· fumeni1andsk am11en
de:1s·e av varer og tjenester, var det fra som
meren 1986 et markerit oppsvin1g i samlet 
ek~port av varer og itjenester. Tvas:s i de be·:. 
grensn)i.ngene på o1jepvoduksjonen som b[e 
gjelilJDlomført for 1987 · var veksten særlig sterk 
for eksportern av råolje og naturgass. Mien 
også for tr.adi:sjoneiHe eksportvarer var veksten 
1ste,vk fra 1986 til 1987, hele 7 prosent ifolge 
S~lde·ringspvoposisjone:ns ansilaig. 

Vekstutsiktene for 1988 er langt svakere enn 
for 1987. For totaJl ·eksipor.t er det i SaLderdngs
proposisjonen l:agt ti1l grunn eri vekst på· hare 
1 pr01Sent fra 1987 til 1988. Den laver.e vekst
taklten · skyilde1s før 1st og fremst nedgang i· eks
poriten av brukte skiip som fø1lge av oppreitte[
sen av NIS. For tradi;sjonehle eikspocrtvarer an
1ta:s· v,eksten å bli halveiit, men den ."W.11· fortsatt 
blii. .noe høyere enn den ge111.e:rie1Lle mairkeds
rv'faiksten hos våre .handelspartnere. Ans:l~ge:t 
bygger også på en for.tsatt sterk veikst i o1je:
eksporten. For råolje og n.atrnrgaiss ti:tSammen 
ble det· i SaJ1derlngsproposi:sjonen ll:rugit til grunn 
en V·eOOst på 7 pmsent. Med den p:mduksjdns
begr.ensningen 'På 71/z p.rosen.t som senere er 
vedtarbt for råolje, vil . eksportvie:ksten for rå
olje og naturgarss bli k1art svaikere. 

Opp.svinget fair den t~adisjone:Iile ·vare.ekspor.;. 
ten sky.Ides trolig en kombinasjon av ·bed.reit 
kcmkurrarrrseevne på enke1te · delmarkeder for 
deler av norsk industri som følge av devaiu
edngen i mai 1986 og økt nmJrkedsvekst ute. 
De positive bidragene frra begge di~sse fakto
:riene er: ~1art forbi.gående, ·og en kan ikke se 
bort fra at .de··• vil gi negiarttve veksltbi.drag 

http:kiredlittfi.nansier.te
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gjenlll!om 1988. Veksten i ,t11adisjoneU. vaire
ekspor.t viil derfor· høyst sannsynli:g.stoos:e opp. 
l Salderingsproposisjonen er det lagt tii1 grunn 
en vekst i tradisjonell vaTeeksport på 3% 
pmsenlt fra 1987 til 1988,_ noe som antakellirg 
tilsvarer overhen:get fra 1987. MUildgheten for 
en svakere ekspomvek:st enn anslått for 1988 
er imidlertid tilstede. Dette inneibt:ere!' at en 
:Lk:ke kan s·e bortt fra en. v.i:sis nedgang i den 
tradisjonelle vaveeksporten gjennom deler av 
1988. 

Mullli:ghetene for negaitive vemstJbidl1ag i 1988 
fm devru1weringen i 1986 henger 1sammen med 
at en slik devaluering har både positive og ne
gative effekter på eksporten og at disse· effek
tene ikke kommer 1samtidig i tid. Devaluerin
gen vdil i før.ste· omgang sity:rke nor:slre produ
senters konkurranseevne ov:ertfor utell!landske 
konku:mieniter, ved at den enten g1ir mulli:ghet 
till å ta '1avere pris·er enn før, regnet i uten
ilianidsk. vruluta, .eLler mulighet for å øke for
tjenesten og dere.titer nytte den økte fortjenes~ 
ten til å sityr~e konkurran;seeivnen på annen 
måte. Denne dir:ekte · effok1ten på ek1sporten 
har sannsY1JJ1igvfa væi'it domh:ue1rende så langt. 
DavrulueI'liiigen fø~er imidernd også indirekte 
til' en gradvi.s høyer.e kostnadsvekst for be.
driftene, fordi både prd1s- og lønnsveksten 
innenlands tar seg opp. Hvoir raskt og i hvUken 
grad devrulue:dngen .slår ut ii økt kostnadsvekst 
for bedrd,:fltene v.H blant annet avhenge av hvor 
str:amt arbeidsmarkedet eir.. Ifostnadsvieksten 
kan etteir hVieI'it ·enten spd1se opp lønnsomhets
foribedrdngen eHer tviinge bedrifitenie til igjen 
å øke ·ek~po~tprri'sene. En kan ikke se bort fra 
at delt fovtsatt gjenstår indirekte lmsitnadis- og 
prisv:i:r1kninger av devaJlueringen fo~ norsk eks:
port. Dette ·v~l b~dria ti1l ~· svekke bedriftenes 
konkurl'ianseevne og dermed bidra negativt tH 
eksportutvi,rnlingein. 

Også de positive hidvagene fra. den økte 
mad~edsv·eksten på enkei1te delmarkeder gjen

. nom 1986 og 1987 kan snu seg til negrutive 
bidra;g i 1988. Den økte mairimedsveks.ten inå 
sees på bakgrunn av at den inrtevnasjonalLe 
vieksittakten syn1es å ha tiiltatt gjennom de tre 
:første kvartalene av 1987. Den økte veksten 
giikk sammen med en sterk prd:sorppgang på en 
del · konjunlttilllrføl:somme induisitri·elile råvarer 
~.bl.a. aluminlium _;.,som uitgjør en stor de1l av 
t:r1adi1sjonieN niorrsk vareeksp1ort, ·l1!oe s1om kan. ha 
haJpt .sammenheng med at' kjøpere av sMke 
varer.. ønsk!et å øke sin~e bmsa:tsvarelagre som 
følgie .av fooveDJtninger om ·økt p:r;oduksjms
vel;rst. 

D0lli økJte 'v.eksten. inte:tmirusjonail:t - som kan 
ha væxit en virknllin1g av .lav,ere -infliasjonstaklt 
og hedrete ..by.tteforhdld .. for .... oljeiimporterende 
~~d s0m ·følge av ,fa;Llet;i oljeprisene i 1986 

kom tiil. tross for. at store ubailanser i den lnte['
nasjonaile handeLen med·· varer og tjenester 
skU!lle ttlsd en ld_ar muld.ghet for svekket vekst
takt i årene framover. Det intem:æsjo~efallet 
ti aksjekursene i fjor høst kan være et uttrykk 
for at di1sse forventningene. riå har ~lått· gjen~ 
nqm i mwkedene.· Så kmftig som aksjekurs
faLlet var kan det i ,seg selv gi negative bidrag 
ti>l veksten i·nternasjona1t i tiden framo1Ve1r. 
Sldke virkninga[[' er i noen grad. innar:beidet. i 
de foruts1etninger :som aiigger ti1l grunn fo[' Sal
derdngs~oposisjonens eksportansilag for 1988, 
men en kan ikke se boot fra at de negaitive 
vir.kningene kan b:lii steirkere. De1ssutein bygger 
dd:sse. ans1agene i stor ~ad på forutsetninger 
om at den økonomiske politikken og va1uta
lru:rrsene for de stoTe OECD-ila.:ndene ikke end
res som følge av kurscfruHet. Av de :rp.uliige ·end
r1iinge[[' en kan tenke seg, er sannsyn:liigheten 
kaækje størsit for en noe siterkere tiilsitiram
ning i a:r;nerikarisk økonomi,- mens sannsynlig
heten for en mer ekspansiv poLLtikk i Vest
Ty:skland .synes for ti:den mindre. I den girad 
det skjer endringerr i disse forholdene, vil det 
devfor trolig påvirke markedsveksten for 
norsk eksport negativt på kprt sikt. For en
kelte konjunkturfølsomme noriske eksportva
rer kan dessuten økt lageroppbygging i 1987 
hos de utenlandske kundene føre til tilsvarende 
lave.ve etter.spørsel etter slike varer i 1988. 

Omslaget har hittil gitt seg størst utslag 
i importen 

Oppsvinget i eksporten lmr ikke killlllnet foæ
hindre at samlet anv:ende:JJsie av v:arer og tje
nester har utviklet ··seg svæ~t svakt ·.Sliden 
sommeren 1986, med overveti:ende negativ 
velætJ.takt gjennom den etterfø1lgeinde·. pe:rioden. 
S1amlet produksjon har imidler1tiid utviklet seg 
noe gunstigere, men også den med ti1ldel:s neg·a
rbiv veksttakt gjennom 1987. Når pr10duksjons.., 
v,eksten på årsbrus~s 1ikevel syne1s å lia blitt 
klar:t pOOlitiv også for 1987, sli.k det framgår 
aiv tabell 5 d, skyldes det, først og fremst et 
positivt overheng fa~a 1986. Overhenget fm. 
1987 og inn d 1988 er derimot ·tr:o1ig negativt, 
dv:s. det. vH bi<Wa rbil en fav ~ og mulig riegwtiv -
veksttaJkt på årsbasis fra 1987 tii1 1988. 

Betydningen av overhengene fra 1986 må 
en ha. i ,J:nenite når en vurderier de ·beregnede 
bidragene på årsbasis fr.a UJhlke aniv·endelseis
komponente\r iflll veksten i samle:t p~oduk:sjon1 
impor:t og .sys1se:l1seitting for 1987 ·og 19$8. slik 
de er anslått· d. tabeU 5 d. Bere1gn1fo.gene er ba
sert på wsamlagene som lå t~l grunn foir 
Salder~ngspro'.Posi'sjonen for.1988. Tilsvarende 
bereg:hingier for åvene før er gitt i· utvalgets 
ti!dligerre rapporiter. I beregndngene har en nyt" 
tet den m8lk!1oøkonomiske modellen MO DIS· tv~ 
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Beregniingene viser først og frierost vJrk!JJinger 
som følger av . definisjonssammenhenger og 
kryssleveranser mel1om de ullike næringer. I 
viirkeligheten vi,l de ·enkelte .· komponentene 
-kunne-virk~~inn-'på-,oøkono:mien--på-en -langt mer 
komplisert måte enn det model1en fanger opp. 
DassUJten vil de ·en.ke1te komponentenekunne 

virke inn·på hverandre;: Beregningene· gir der" 
for ikke uten .videre ut'orykk for årsak/virik
Illing-sammenhen.ger.. Formålet med beregnfo.... 
gene er f,ørst ,ag fremst åanslå'de enkelte kom" 
ponentenes~re1ative -betydning -for eildr!ingene 
i produksjon, import og sy:sselsettling. Usikker
hetsmårgllJ,ene . er "iniJidler:tid .store.. 

Tabell 5 d. Beregnede bidrag til endringer i produksjon" import og sysselsetting i. 198'1 og 1988 

Leveransen till/fra sjøifaxt og olje
virksomhet2) : 

Oljeutvdnriing og rørtranspm·t . . . . . . . 
Sjøfart og oljebo~ing . . . . . . . . . . . . . . 

EtterspØ.iisel ·:fra fastlands-Narige: 
Private investeringer ekskl. olje 
og sjøfart ....._. '. ................ . 
Privat ko~slli:ns) ........ ~ ... : .... . 
Statlig kj~p av varer. og tjene~r .. . 
Ifommunrult kjøp av v:areir og 
tjenester3 ) ••••••••.••••••••.• "· •••• 

Elæipo:N: ekskl. olje og sjøfarrt4) 

A·n<lxe faktorer: 
Endringer i vare1Ja;gre5) . . . . . . . . . . . 
Endringer li impo.titandeler . . . . . . . . . 
Produktivttet m.v. . . . ... . . . . . . ... . . . 

Berregnede bidrag i alt . . . . . . . . . . . . . . . 
End.ring ,if.lg. SailderingspropoSl1sjonen 

Produksjon Import Syssels'etting1) 

(pros~ntenheter) (prosentenhete1-:). (1000 årsverk) 

1987 1988 1987 1988 1988' 

1, 7 d;1 -0,4 ....;.0,8 0,9 -1,3 
- 0,7 0,2 0,3 2,4 -10,4 ....;.0,9 

Oi4 -0,5 -0,6 -1,:2 7,9 -10~0 
-0,7 -0,6 -0,9 -1,0 7,4 -'-8;3 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 7,9 

0,3 0,0 0,2 0,0 7,9 0,6 

0,5 0,2 1,2 0,4 13,5 5;6 

-0,3 0,2 -2,7 1,0 -5;3 · 5,3 
0,2 O;i ~ 0,3 - 0,3 . 3,1 . 3,1. 
0,5 0,2 -0,4 -0;1 -.16,1 -14,3. 
·~~~~~~~---'-~--,-,.~~~~~~~~___.;;._.:..~~ 

2,0 0,8 - 3,6 0,5 9,7 -'-12,3 
1,8 0,9 - 4,1 0,8 8,5 -12,4 

1) Regnet som årsverk med samme arbeidsinnhold som i 1'986. 

2) Inkl. skip og plattformer under arbeid. 

3) Omfatter ikke virkninger av endringer i reg.nskapsføring fra 11987 til 1'9i88. 

4) Inkl. eksport av nye skip og plattformer. 

5) Ekskl. skip og plattformer under arbeid. 

Kilde: Utvalgets beregninger basert på Salderlngsproposisjonen for 1988. 

Selv om viTkn:ingein av nedgangen i samlet 
anvendelse av va~er og tjenester gjennom 1987 
ikke har slått fullt ut i veksttallene for 1987 
regnet på årsbaJSli.s p·ga. posi:tivt overheng fra 
1986, viser tabellen hvordan nedgangen hitti1l 
har haJtt vesentlig støvre betydning for im
porten enn for norsk p!loduksjon og syssel
sietting. Dette skyldes i noen grad økte mar
kedsandeler på hjemmem:arkedet for norske 
produsenter som følge av at devailueringen 
førte til en noe hedret konikuri:ianseevne. Ho
vedsaken er imidlertid at det i særlig grade~ 
etterapørselskomponenter med stort impor.t
in.n.ihold som har. falt, mens eitterspøriselen etter 
oorskprioduserte varer og tj.eneste~ med stort 

sysselseitting1Slinnhoild hitti<l har hJ01dt seg bedre 
oppe. Den favere innenlandske etterspørselen 
bidro ii første omgang også ti1l redusert import 
via reduserte import.varelagre. 

Det framgår av tæbeiUen at de negative vii.rk
nfagene for sysselsettingen vill. bli klart ster
keire i 1988, med en beregnet nedgang i trullet 
på utførte åraverk som reiSUJlrtart. Tilsvarende 
vil den samllede nega;tive Vlirikningien på im
pOiiten bli langt 1svakere; om en også tar hen
syn tiil muligheten for en wss import av skip 
till det nooske internasjonwle skipsiregfSJteret 
NIS, vil importen :trolig vise en viss vekst fra 
1987 tiil 1988. 
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Arbeidsmarkedet - ved et vendepunkt 

Arbeidsmarkedet holdt seg svært stramt i 
1987, b~de målt ved tallet på arbeiidsledige i 
følge Stati.sti·sk Sentr.a1byrås arbeddskll'aftun
der.søkeLser og ·i følge ~he1idsdirekitorateits 
regist~eringer. UtV1ik1ingen mOt slutten av 1987 
kan imidlertid tyde på art: fooiholdene på ar
beidsmar::æedet nå er i ford med å endre seig 
noe. Arbeidsro~tundersøke1sene viser at den 
kraftige økningen i tanet på utførte timeverk 
li økonomien gikk ned gjennom 1987. EtteT 
hvert vi1l dette trolig slå ut i en vesent1i.g 
1av.er·e vek.s:t i etteir:sipørselen etter· arheidsk:rruft 
~egnet i personer. Virklllingene på aæbeddsilediJg
heten kan imidlertid i fømite omgang blli. svært 
beskjedne, idet også tilveksten i taL1et på per
soner i ~beidsstyrken avtar. En kan imidler
tid ikke se bom fra at det fo:rtbsatte gapert mel
~om utgifter og inntekter for husholdnings
sektoren -wa bidra tH å holde veksten i aæbeids
tJiJlbudet noe mer oppe. enn hv:a som ville ha 
vært tUfietHe unde:r mer nor1In;a..le forhold. I så 
:fia;Ll kan også arbe~ds1eidighetern tilta merkbaat 
gjennoon 1988. 

Disponibel realinntekt for Norge 

De tre første kvarmlene av 1987 falt di:s
ponibel re·wlinnitekt for Norge med om lag 1% 
prosent regnet fra samme periode året før" 
Pmduksjonsveksten g~ et svakit, positivt bi-. 
drag, mens en ,svekkelse av bytteforholdet og 
økt underskudd på rente- og stønadsha1ainsen 
tmkk r.ewlinntekten ned. Også fhr 1988 er det 
V·entet nedgang i disponibel realinnitek.t for 
Nol'lge. 

Figur 5.2. 	ARBEIDSLEDIGE. Arbeidssøkere 
uten arbeidsinntekt, registrerte ar
beidsløse ved arbeidskontorene og 
sysselsatte på arbeidsmarkedstiltak. 
Sesongjusterte tall i tusen 

125 	 - Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (AKU) 
.... Arbeidsløse registerert av Arb.direktoratet 0 

--- Registererte arbeidsløse og sysselsatte 100 
på arb.m.tiltak 

50 

25 

1983 1984 1985 1986 1987 

Kilde: 	Arbeidsdirektoratet og Statistisk Sentral
byrå. 

Figur 5.3. 	Sysselsetting og utførte timeverk i 
alt ifølge arbeidskraftundersøkelsen. 
1980=100. Sesongjustert 

Sysselsetting i alt115[ 
Utførte timeverk i alt 

110 

105 

100 

I I 

1983 1984 1985 1986 1987 

KiMe: 	Statistisk Sentralbyrå. 
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Vedlegg 1 

Lønnsoppgjørene i 1987 

På de fleste tariffområder ble det i 1986 
inngått toårii1ge avtaJler med besitemmeLser som 
ga adgang til· forhandlinger om eventuelle 
Jønnsregti!l1eringer ved VaJillig rev1i:sjonstids
prunkt i 1987. 

LO/N.A.F.aområdet 

I N.A.F'·s Centralsity!le bLe · det i mølte 29. 
januar 1987 inntattdet standpunkt at det på 
bakgrunn av ~landets økonomiske situasjon 
tikke var rom for geneireMe lønnsti.Uegg ved 
årets oppgjør, verikeii i forham.dlingehe med 
L6' eller noen ann~n arbeidstakerorganisasjon. 

Den 24. februair ble det i LO's Representant
skap vedtatt å avstå fra å kr.eve genereille 
lønnstillegg i de sentrale forhan:dli:ngene våren 
1987.. Imidleritid åpnet v·edtaket.for en særskilt 
vurdering av offentlig ansattes lønnsutviklting 
senere på året. Representantskapet forutsatte 
ait modera:sjon1Sili:njen fra LO også ·1silmlle få 
gjennomslag • ov.enfor . andrie grupp:&, og ·. ~t 
dette sk1111le værie et an~var for ariheidsglverne 
både i privat og offentMg sektor.. 

Den 9. mars 1987 bile. LO og N.A.F. end:ge 
om en protokoll om 11ønnsregu1ea"inger for: ·an
net avtaleår. I p~otolw11en heter det bl.a.·: 

«Etter en :samlet vurderilllg av den a:lminne
]1ge økonomiske situa.sjon, utsikte.ne for annet 
avtaleår og pr.is- og lønnsutvik1ingen i føriste 

· - avtaleår, _er partene eniigie om at det ikke er 
grunnlag ·fo.r å foreta lønnsreguleringer · for 
annet avtaJleår i henhold til den avta1te. re:gu
leringsbesitemme~se.

Partene var videre enige om at de etab~erte 
bestemmelser og forutsetninger i overens
komstene for øvritg vddereforeis for ainn:eit av
taleår». 

I N.A.F's sirku~re nir. 2/1987 til medlems
bedriftene bl;e det presii1si~t at funklsjonær
[ønmngene måtte vuideres etter de samme 

_prirnsipper 1som det V!ar :lagit opp .til for arbei
dere og at det ikke måtte gis generetlile thllegg 
fru' f~jonærer i N.A.F.-bedrifter. 

Om .1okrule forhandldnger for arbeidere b[e 
det uttalt d det samme sirkUJlære: 

«De tarii:ffa vtaler som gir adgang Ul fok&e 
forhandliinge.r/vurderinger hjemler ingen fior
plikte1se til å gi ti11legg. Den alvotrlige økonom
iske situasjon kre·ver rut bed!liftene følger opp
den linje som er l:agt i aV1tail·en mellom LO og
N.A.F.» 

Garantial'dndngen li LO/N.A.F.-området med 
laviløIIDstililegg fra 1. okltober slkuilile fortsatt 
gjelde. 

I det foribtmds·vi1se hovedoppgjøret li 19'86 ble 
deit foretatt visse endringer i garaintior:dnlingen 
for. en del bransjer. Filere bran·sjer har nå 
gwantii0rdninger baserit på lønnsnivået. ·foæ 
egen bransje. Dette gjelder f.eks.· hotell- og 
restaurantvirksomhet, lanidtranspo~t, mekan
iiiske verksteder og møbelbransjen. TidMgere 
hadde filere av disse bransjene midndngeir. kny:t
tet trul industrioos gjennomsndtt. · 

For en del bransj.er, .regnes ilavlønustliilleg
gene fo:ritsaitt på grunriLag av gjen.nomsnti.ttlig 
timeløinn d industrien. Imidlieirtid ble det ved 
hov,edoppgjøret i 1986 gjort noen e111dririger, 
sl!ik at bedrifter med .Lavest gjennoms.nittslø11m 
skral få de høyeste itH1e.ggene. Dette gjelder dJe 
file'.ste bransjer med favlønnstliilliegg. 

Garantitillegget fm .1. okltoiber Hl87. ble for 
de fleste br·an1Sjer ·regnet ut på . grunni1ag . av 
lønins!stati:stikken for N.A.F.-heidrif:t:Jer for. 2. 
kvartrul 1987. 

I LO/N.A.F.-området vi!l_løilJllsutviklingen fm 
1986 til 1987 bJ!i. ·hes.temt ved oveliliengeit til 
1987, biid:tiageit fra lønnsglidningen ti 1987 og 
utslaget av garan1Ji:tiHegget :fra 1.10.87. Over
henget tH 1987 er beregnet til 4,8 pst. 

Fra 1986 :till 1987 er det sto~ forskjeLl mel
lom utviklingen d åms:lønn og utWklliin.gen i time" 
lønn for, arheiiidere i N.A.F.-bedrdrfiter, hiOved• 
sakellig p.,g.a. a:rtbeidstlidsrefomten pr. 1.1.87. 
Den vH direkte gi ·en øking ·i timeiliønn på cia. 
6% pst. fra 1986 til 1987. Dessuten har tii
pa;snlingen itill den nye arthedds!tidsovdningen 
bl.a. ført til økt bruk av overtid og økit andel 
av 1skif.tarrfue:id. 

Ved hovedoppgjøret i 1986 bl,e det avtaJ1t at 
LaJV1lønnsfondet skia.il avvik.iles over 6 år. Etter
hv·ert vil aæbeidstakertrekkeit på 37 øre (på 
37,5 t/uke) kunne avvii:klles. I 1992 vi1l derfor 
mfusjonsor:dndngen med bakgrunn i lavlønns
tiiJ11egg gitt .i 1980 og 1981 kumle avvi~les. Lav
lønnstiillegg etter· 1981 har vært dekket d. sin 
heilhet av bedrif.tene. 

Offentlig sektor 

Som en del av itarårffav.talen våren 1986, ble 
det i strut og kommune aV1satt 1 pst. ti1l juste
ringsoppgj.ør fr;a 1.1.87. 

Oppgjøxet for annet av!taleår i kommune 
og stat bJe avislruttet henholdsvis 23. og 24. 
apriil 1987. I begge oppgjø~ene kom pa.rtene 
fram ti.il enighet om en avtale d samsvar med 
forutsetJningene om aJt det iklke ;skuLle gi·s sent
rale 1ønnstiilleg:g i iløpet wv 1987. lmidlerld.id ble 
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en il. di1ss·e to oppgjørene enige om å forhandle 
om ev·erutueLle tillegg fra 1.1.88. I prortokoH 
fra ·statsoppgjøret heter det bl.a. : . 

·

«Når ta1lene fra ilønnsutviklingen i den prd
vate .sektor for 3. kvairita1l 1987 Joreligg·oc voo 
årsskiftet, oppfas forhandlinger': om .everutuen 
Jønnsregul:er1ng. Forhandling·ehe føres . ·på 
grunnlag .av p.rilsutviklin1gen og .en. sammen
likning av lønnsutviklingen i aæbeidslivet for 
øvr.ig.

Eventue.lle lønnSibinegg gjøres gjeldende fra 
1~. januar· 1988. ·Forhandlingene skal være 
sluttført !i 1. hail\ndel a:v januar 1988.» 

I hov·edtariiffavtalern våren 1986 me11om sta
ten på den ene ·side og Karteillet og YS-seksjon 
Sitat på ·den annen side, ble det inntatt en be
stemmeLse om a sette ned et pa~ts;sall'l.niensatit 
uitvalg f oo- å se på under.vdisningspersonailets 
arbeidstid. Den ·samme beste·mmels·e er innitatt 
i- kjennelsen om oppgjøriet for AF og N or•sk 
1'ærerrlag som ble avgjort av Rikslønænemnda.1

Innstillingen fra utvaJlget hle avgitt 15. ok
tober 1987. Den 23. november ble dert iirmledert 
forha:riidlingeir om dJi,s.s·e spørsrmålene. Etrter at 
spørsma1et om fredsplikt hle avklart av Ar
beidsretten satte staten den 15. deisember fritm 
et 1tnbud til læreme med en økono.rnfak ramme 
på ca. 400 mdill. kroner. Tilbudet inneibax bLa. 
bedret feriepenig'eordndng og redusert under
visndngsår.for ·lærere arver 60· år. Desrute;n bile 
det tilbudt··~ !lønnsforbedring på ca.. kr. 3000 
pr. år mot art 1lærerne la 75 timeir mer enn hittid 
av sin arbeidstid til 1sko1en. Dette tiilbudet ble 
avvist av lærernes organi1sa:sjonier. Lærerne 
ønsket heller ikke at forhanc11irugene ·sku1le av
gjøres a\V en sæ1"!skHt nemn:d eller bringe1s inn 
foo S1;rutens lønnsut~ailg. 

Andre grupper i privat sektor 

Det mønster som ble lagt ti1l grunn i LO/ 
'N.A.F.•-oppgjøreit og i det olff.ent1ige, ble 
hovedsak fulgt opp også innen øvrige avtaJle
områder i privatse~tor. 

I · varehandel_ ble det ikke gi!tt generelle 
lønnstillegg .fm. .. vanlig J::'evi·sjon:s1tidspunkt ··1. 
aprii1. imidlertid ble det gLtt til·legg fra 1. 7 .87 
t11f en beisitemt avgrenset gruppe som ta1lmessig 
sett har Hten betydning. 

I bank- og forsikringsvirksomhet ble det hel
ler ikke gitt lønnsbiHegg fra vanlig ~evi1sjons.;. 
tidsp:unkt 1. mai. For di:ss1e -to gruppene ble det 
i proitoko1ler av1taLt a utse1tte forhand1h:igene · · 
om eventuelle lønnsi1:ii.Uegg for an;net avtaleår 
til 4. kvartåJl 1987. Då:sse forhamdilingene er nå 
avsluttet og det 1err avtalt lønnstillegg fra_ 1.l. 
1988. I ·regule:riingshestemmelsen for bain1kene 
heter de:t: · · 

«Fra 1. januar 1988 gi:s ·dert .et førmstiUegg 

lik differansen mellom lønnsveksten i indu

strien for .3. kvarta1l 1986 ti1l 3. kva:rfal 1987 

og lønnsveksten for bam:kansatte fra 1. septem

ber 1986 ti1l 1. s·epitember 1987 ~ dog minst eitt 

lønnstrinn.» 


På grunnlag av .N.A.F's statistikk for ,ar
beiderefor 3. kvartta1'1987 er tillegget til bank
ansatte fra 1.1.88 beregnet tii1l 5,5 pst. 
. Pa~tene i forstkring:sv.h:~ksomli.et skal møtes 
igjen etter at oppgjøret for staten pr. i.1.88 
er fordig for å foreta en tiilpaisni~g til de.tte' 
oppgjøret. 

Det generelile tillegget foa 1.1.88, ·1okai1'e til

legg fra 1samme dato og ove.vhenget fra 1987, 

medfører at bank- og forsikrdngsansaitte v:iil 

starte 1988 med betydelige ~ønns·tillegg. · 
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Vedlegg 2 

Lønnsstatistikken for kommunene. Notat fra arbeidsgruppe 

1. 	 INNLEDNING 

I brev av 11.11.87 til Det tekniske berag
ndng.sutvwlg for !inntektsiopp:gjørene sie:r For
bruker- og admin:istraisjonsdep.artementet bl.a. : 

«Deparltementet mener det er vikt~g ·å få en 
bedre ovie·rsikt o!V'er lønnsforholdene 1 kommu
nesektoren. Vi er kjent med at også Ult\nalget 
er interessert !i dette, og vi vil derfor anmode 
utvailget .om å søke å analY'sere: Jønnsutviklin
gen å. sektoren nærme~e.» 

Statilstikken om 1lønnsfo:Vholdæe i komm.u;. 
n·ene ·ble derf:or drøftet ·på. møte i · Beregnd.n1gs,.. 
utvalget ·den 16. november 1987. Etter utval
gets meruing er lønnsstatistikken for kommu
nesektoren dårlig. Utvalget konkluderte med å 
be om at Inntektsavdelingen, FAD og Byrået 
i feMesskap utar1heide1r et proibiemnotat om 
salken. 

Det har vært p~oblemer med håndteringen 
av .de faste og viariaible tilleggene· 1i lønnsstati 
stikken for kommunene. Dette skyldes horved
sakeldg dårtlig kvwlitet på·de:t dnnsen.idte matem;.. 
alet. I referat fra møte i en arbeidsgruppe for 
lønnsindekser for kommune:fhrvaltndngen 24~6. 
1987 henstilles· det· til StaUs1tisik Sentralbyrå 
og Norske Kommunerrs Sen'tra;lfo~bund (NKS): 
om bl.a.~ å fortsette arbeidet med å bedre kva
liteten av statistilæen, .sær.Ei:g fair de variable 
og faste ·tilleggene.. Utspillet piå dette pWlkte:t 
ligiger hos NKS. De andre forslagene .fra aJr

beidsgruppa er gjengitt i undervedlegg 1. 
I det følgell}de er gitt en 01Ve·rslikt over By-. 

råets. og_ NKS:' . :1Ønnss1taitiistikk for . kommUn!al 
semtor ·og problemer knyttet .Ul den. Til slutt 
gis. en oppsummering av hovedproblemer og 
kon~lusjoner.. 

2. 	 SSB's LØNNSSiTATISTIKK· FOR 

KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE· 


Omfang 

Stat1istisk Sentralbyrå utg,ir to stati~tikker 
· for kommunal sektor (publiseI"t i NOS.-.serien). 
En .som .d.~kker gjenni~sniit1t1ig måneds.fpr
tjeneste for kommu:qale a~heddistalære og. en 
for kommwn1alt ~sattei helsevesenet og sosial 
omsorg. 

Disse· stati1stikkene ska;l omrfatt~ aLle kom
muner il.andet. Fra og m.ed 1982 inngår også 
fylkeskommuner og felles kommU1lal ,og felles 
fy.lkeskoonmuna;l virksomhet. 

Stati.stiik:kene omfatter alle .ansatte .som er 
bmt .etter.det· felles. offentld1ge :negulativ, OSllo 
kommunes regulatJiv ener Bærum kommunes 
regwlativ. 

'.Dimelønte ansatte er ·:f'o~søkt skilt ut fra 
lønnsstatistikkene. Imidlertid er hjemmehjel
pere med selv om de fleste er timelønte. 

Byråets to statistikker bygger på.oppgaver 
fot NKS (PAI-mgtsteret) og fr1a Oslo og ;Bæ
rum.· koir...muner ,som sen.der sine oppgaver di
rekte ti1l Byrået. Statistikken •skiller .mellom 
he1'1ids- og deiltidsan1saitte. 

Lønnsbegrepet· 

Månedsrfortjeneisten, be:s;tår av 'følgende inn~ 
tektskomp1onenter (.før; fr.admg .~ skatt) : 

- Brutto regul1at!iv.lønn (pr. 1. oktober) 
- Faste tillegg (utbetalt i oktober) 
- Vartiable rtiillegg (utbe1h:ilt i oktober, men 

opptjent J, september). 

Usikkerhet 

Den .stø.rste usikkerhe.ten !i lønnsstatis1;ikken 
for lmmmtinene er knyttet til registreringen 
av de ·ulike .inntektskomponentene. F.eks. kan 
det forekomme æt utbetalinger som !i. priinsdpipef 
ikke skal være med i• statistikken sldk · som 
ekisempelvti.!S eitterbeta;linger, bHgodtgjørels:er· 
etc. og ti.Ue.gg opptjent ove1r et Lengre tidsriøm 
faktisk er kommet. med i ·statistikken .oiver 
månedsfortjenesten~ Endel av di.sse regiSitre.:: 
ringsfeilene· ·er forisøkit luket ut, men det v1ill 
allikevel være en vis:s usdkkerhet knyttet til 
taillopip.gavene. for gj,ennomsmttliig: månedsfor
tjeneste. 

Videre kan det skje at beløp som skulle. vært 
ført,under variable tJi111:egg er··orppgitt som vari
abel· overtid og omvendt. SUke forhold gjør 
at inntektskomponenten variable tiHegg, er nioe 
usikker ·i ·statistikken..Gjennomsnått1ig .• m.å-' 
nedst.fortjeneste blir derfor ikke· dd:rekite :. sam.:. 
menliigubar fra ·et år til et annet. 

Det .har .også vi:st seg å være tekni:sk van"'., 
ske.lig å slktlle timelønte. ansil;tte fra fastlønte.· 
Det betyr at det i statistikken finnes et visst 
innslag av timelønte.; · Disse ·. vdl i. thlfolie · 'hli 
plassert bant de detidsansatte. 

Grupperfuger' 

Grupperiingen ii .1lønn•s1stati1sitikken for .hen- · 
holdsvis kom.mun'ale arbeidstakere og kommiu".".· 
nai1t. ansaJtte ... ii. ·hels·ev,esen og sosial omsorg er 
gruppert likt i frølgende grupper; ·admini·stra
tive ·funkBjonærer,; tekniske funksj.onærrer, ar
beidere:, ar.beLdstakere -med behandling av :klå
enter og arbeidstakere i tjenesteytende stil1in
ger. Arbeidstakerne~ er også gruppert .etter 

5 
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kjennemerker som ' alder, utdanning; kjønn, 
lønnstrinn, stilling og etat (tjenestested). Vi
dere er de også gmppecrt etter kommune•stø:r
relse, fylke og hel- og deltid. 

Lønnsstatistikken for kommunene pr; 1.10.86 

På grunn av tekniske probJeme1r og forsin
kelser ved innhentingen av ·tallmaterialet fra 
kommunene vil SSB's ·lønnsstatistikk for kom
munene for 1986 ikke b:li offentli.ggjort i de 
ordinære NOS'ene. Hovedtallene fra 1986~sta-
1Jistikken viil 1imtdlertid foreligge i desember i 
1987 og vil bli puhlisert i Sitati·stisk ukehefte·. 
For interesserte er det allikevel mulig ved di
rekte henvendelse til SSB å få utkjørt .aJ.le ta
beller .som normalt ville inngått i en detailjer:t 
staitistikk d NOS-serien. 

Lønnsstatistikken for kommunene .pr. 1.10.87 

Denne statistikken venteis ferdig i mai 1988. 
Den vil omfatte tabelJer og grupperiinger, som 
tidligere (f.eks. i 1985). 

3. 	'LØNNSSTATISTIKK FRA NKS 

NKS har siden 1985 publisert statistikk for 
kommunal sektor basert på P AI-regi·steret. 
Denne ·statis·tikken omfatter alle ansaitte ii. 
kommuner og fylkeskommuner: og interkom.; 
munale virksomheter som er med i.Sentralfor
bundets tariffområde. I statistikken regner 
NKS med antall utførte årsv·erk. Oslo og Bæ
mm er ikke med. Disse to ·kommunene har yel 
115 av sysselsettingen i kommunal s·ektor. 

Statistikken omfatter helsesektoren, men 
ikke undervisningsperson1ale som har tariff 
avtale med staten. 

Lønnsbegrepet - ·Som er knyttet til år:siVerks
beregningene - er brutto månedslønn· 1.10. 
etter r~gulativet. På grunn av usikkerheten 
knyttet ·tirl .de varfable og faste tineggene er 
diss.e ikke inkluder.t. 

4. 	 SAMMENLIKNING MELLOM STATI
STIKKENE FRA BYRAET OG NKS 

.NKS' :statistikk er gruppert :j -de samme 
stillingsgrupper, som Byråets statistikker for. 
kommunal sektor. Ellers er arbeidstakerne 
også stort sett gruppert som i Byrådets 1lø,nns1~ 
1statistikker, men den er Ukevel noe mer~ 
detaljert på visse: områder. F.eks. V1ise.s for 
hver enkelt kommune samlet lønnsvekst for 
kommuneansa.tte samt 1lønnstr.innsplais1sering 
for lederstHlinger. 

Det har vært 1samarbe>id mellom Byrået ·og 
NKS 00n .standardisering av definisjoner, slik 
at det er ·stor grad aiv overensstemmelse på 
hovedtallene i Byråets og NKS' statistikker. 

5. 	 HOVEDRESULTATER. 

Med utgangspu~t i ilønn1sstati.1stikken ser det 
ut tiil å ha vært en sterk sys1selsettingsvekst 
fra 1982 til 1985 ·regnet i antall_ per.soner ~ 
kommunene" Særlig har veksten i deltidssyssel.;. 
seittingeni helsesektoren vært sterki 

Blant he:ltidsansatte har veksten. vært· min.; 
dre 1samtidrig som veksten synes å ha vært 
sterkest blant !heltidsansatte som ligge:r, over 
gjennomsnittet :i lønn. Dette kan· i. noen .grad 
skyldes overføringer ruv stillinger fra statlig 
til. kommunal S?ktor, f .eks; D\i..std.ktslegetjenes
ten og Tannhelsetjeneisten. Tar •en med· d,elti<;l.s'.' 
sysseilsettingen, har veksten vær:t · sterkest· på 
de .Javere lønnstrinn. 

Det er proiblematisk å treikke. he.It pre:sis;e 
konklusjoner om sysselsettingsutviklingen på 
grunnlag ·av lønns.statistikken. En har· imidler
tid. ingen ainnen sysselsettingsstatistikk for 
kommunene, slik at en har vært nødt til ·å 
basere iSeg på lønnsstaitistikken. 

Vi har foretatt en ·Sammenlikning mellom 
v·ekst i 1lønnskostnader ko:rrigert for endringer 
i sysselsetting 'og vekst i årslønn for heltids".' 
ansatte for 1980-86. Dis,se ta.Ilene {unntattårs
lønnsyeksten) er hentet fra rapporten til Det 
tekniske her.egningsutv·rulget for kommunal· og 
fylkeskommunal· økonomi. Ifonklusjonen syne:s' 
å være at ·det ikke er stor forskjell mellom 
å11s1lønnsveksten og vekst i lønnskostnader kor
rigert for endringer ·d. sys1selsettingen. (Det 
forntseUe1s: å ha vært samme v.eikst ·i :lønns::. 
kostnader og· utbetalt 1lønn.) Ta:bell er. gjen:g,ttt 
:i undervedlegg 2. 

6. 	 OPPSUMMERING. A\7. HOVED
PROBLEMER OG SYNSPUNKTER 

Statistikkene ti1l .Byrået o:g NKS gir mye in
formasjon om lønnsforhold/lønnsutvikling for\ 
a~beidstalrnre i kommunene gruppert etter en 
rekke kjennetegn. Ertter arbeidsgruppa1s opp"'. 
fatning er det mulig å nyttiggjøre seg denne 
informasjonen på en bedre måte" 

Hovedproblemene synes å ha værl: 

- Byråets løm:iss.fatistJikk for kommun:efie har 
·vært pre.sentert forholdsvis sent i forho1ld ti·l 
lønnsoppgjør,ene. Statistikken ·pr. 1.10.85 
lmni i slutten av måi 1986, mens hovedtall 
fira 1.10:86 vH hli offentliggjoivt i deseinJbeæ i 
1987. 

-' ·net har væ.rt betydelig og e'l' .fortsa1bt en del 
'usikkerhet knyttet til regi.stre~lngen av fas.te 
og variaJble tillegg. ' . 

En vil .. i' denne 1sammenhen:g vi.se ·til anbe
falinger· fra en arbeids.gruppe for lønnsindek
·ser, ·-1i kommuneifo:mtailtn:ingen, se under:vedlegg'
1. 	 ."' 
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De fri-stilte eller unormerte stiHing:er i kom
mune.sektoren er en stor gruppe; anslagsvis 
5000 · personer på. hØyere lønnstrinn. Det vi1le 
være av interesse å få lønnsta11 i statistikkene 
spesieltf'.o:r,denne~ruppa.-·--·-

7. 	 OPPSUMMERING AV FUNN/KONKLU
SJONER 

- Byrået· og NKS bruker stort seitt de samnie 
def,inisjon-eri ;sine stati;stikker. Det har fore
gått 1et samarbeid på dette området, slik at 
det i stor grad er ov·erensstem:fuelse mellom 
hovedtallene i Byråets og NKS' statistikker. 

- Etter lønnsstati1stdkken har det vært en for
holdsvis sterk SJ'iss.elsettingsvekst i kommu
nene. de :Sli.ste årene regnet i p~rsoner, særlig 
blant ·deltidsansatte i helsesektoren. For hel
tidsansatte har veksten vært svakere sam
tidig 1som den synes å havært stEfrke1st blant. 
de ·som . ligger over gjennoms:llittet i lønn. 
Imidlertid er det problemati.sk å trekke helt 
presise konklusjoner om ·sy;s1selsettiings':u:tvik
lingen på grunnlag av lønnsstatistikken. 

- Det 1syne.s å være stor. 1grad av ove1rensstem
mel1se mellom årslønnsvekst i kommunene 
og utvikllingen i lønnskostnader· korrigert 
for sysselsettingsvek~t, se undervedlegg 2. 

U ndervedregg: 
1. 	 Referat med ali!belfalingex fra møte i ar

betdsgruppe for· :lønnsindekser i kommrune·
forvaltningen 24. juni 1987. 

2. 	 Tabell over ·utviklingen !i. lønnskostnader 
og 1sysselsetting ·i kommuneforvaltningen 
og utviklingen i årslønn for koonmunean
satte. 

3. 	 Notat av 17.11.87 med vedlegg. Lønnsut
V1iklingen i kommunene.. 

Undervedlegg 1 

R;EFE~A~ FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPA 
F0:6 LØNNSINDEKSER .FOR KOMMUNE
FORVALTNINGEN 24. JUNI 1987 

'!'il stede: 
Bakken, Norsk ~ommunefor:bund 
Bergstrøm, Kommunaldepartementet 
J m~anger, Det tekniske be.regning:sutvalg for 

kommunal og fylkeskommunal økonomi 
Lædre, Norske Kommuners Sentralforbund 
Nestaas, Det tekniske beregningsutvalg foT 

i1nntektsopP'gjørene 
Sa;l'te, N orsk,e Kommuners Sentralforbund 
Bleskestad, Sletten og Borkenholm, SSB 

1. 	 Innledning 

Bleskestad ·innledet møtet og sa blant annet 
at han tok ·sikte på at møtet skulle v~re ar:
beidsgruppas 1Siste. Dette innebar at man måtte 
komme frem ·ur anoefalfiig~r- til-By:råerCfor 
videre arbeid· med lønnssrtaitistikk for ··kommu
neforvaltningen. 

Det var· ~ngen merkna:dex til referat fra. 
foregåentj.e møte. 

2. 	 Om. arb;eidet med lønnsstatisikken 
i. 1986 og 1987 

Borkenholm redegjorde for axibeidet med 
lønnsstatistikken siden forrige møte i arbeids
gruppa. Byrået· hadde nå ·komme.t f.ram til .. et 
opplegg som kan gi en aktuailUetsforbedring 
for fremtidige årganger. Som fø;lge av sanering 
av :stillingskodene i PAI-registeret e'r li.midler..; 
tid 1986":statdistikken ·blitt. hetyde.lilg forsinket. 
Byrået :samarbeider nært med NKS ·for å bedre 
kvaliteten av.PAI-registeret. 

Bleskesfad pekte på a:t 'Byrået tidligere 
hadde..tatt utgangsvillllkt. i månedsfortjenesten 
(regulativlønn :tnedregnetÆaste og variable til 
legg) i press·emeldingene på o~ådet. Inntirl 
kvaliteten på opplysningene om tillegg ble bed
ret, vi1le imidler,tid utvikl.ingen i J:\e:gulativlønn 
antakelig være et bedre· mM på. lønnsutviklin
gen. ·Sletten sa at for de fleste andre gruppe:r · 
det .utar.beides lønnsstaUstikk for. gir Byrået 
tall for begge begrep, og· at tillegg.ene også 
kan være problema.tisk for diis,se gruppene. 

3. 	 Nærmere om drøftingene i arbeidsgruppa 
' / . . 

Sa1te tok opp .·svesie:lle registreringsprO:ble'." 
mer i PAI-registeret, og stilte spørsmål om en 
ii1kir.e kunne ibli enig o~ at år,slønn beregnes av 
aønn for fast arbeidstid. . 

·,Lredre foreslo at man .skulle trekke· innva
zjrubel orvertidsgodtgjørelse i niånedSf ortjenes
ten .for å opp;vefo virkningen avfoilføringer. 
Dette vn imidlertid ødele.gge sammenlignl:Jar.,. 
heten med annen lønnsstatistikk. . ' 

Nestaas: understæket betydningen av ait 
lønnsstatistikken for . kommuneansatte' .var 
sammenlignbar med tils.varende staUstikk for1

andre grupper. H~n sa videre at det var ønske
lig at statistikken inneiholq.t ulike lønnsbegre
per. Dette kunne blant annet drø:fiite·s videre. i 
et rådgivende utvalg for lønnsstatistikk som 
burde oppnevnes. N estaas tok også opp aktua
liteten i statistikken, og påpekte at denne 
måtte foribedres. Primært var ønsket at tall 
pr. 1. oktober fore1lå før årsskiftet. Bleskestad 
viste til at Byrået vanligv,is, ikke mottok opp
gavene fra PAI-re·gisteret før i januar-feibruar. 
Salte kunne imidle:ctid opplys.e at det nå var 
arbeid i 1gan:g for å få inn mest mulig av 
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dataene på mSJSkdnle1sbatt medium, slik at ar
beidet med punching kunine reduseres. Ha:n 
regnet med at dette kunne bety at NKS i 
fremtiden kan 1levere data til Byrået før års
skif.tet. 

I denne forbindelse rtok man også opp be·
hovet for hurtigstatistikk. Før m~ kan sette 
igang eventuelt arbeid med dette må imidlertid 
kvaliteten på PAI-registeret bedres. 

Deit ble deretter diskusjon om deltidsan
sattes plass i statistikken. Bak!ken påpekte den 
store andel deiltidsansatte i kommunesektoren, 
og dermed betydningen av lønnsstatistikk også 
for denne gruppen. Byrået sa seg enig i dette 
behovet, men understreket at presentasjon ·av 
lønnsstatistikk for· deltidsansatte bør knyttes 
til arbeidstid. 

Nestaas tok også opp forhandlingsutvalg.enes 
behov for årslønnsberegninger. Slike bereg
ninger foretas av Det tekniske beregnings
utvalg for inntektsoppgjørene i samarbeid med 
Byrået og organisasjoneine.. 

Joranger påpekte at behO!Vene til Det tek
ni,ske beregningsutvalg for kiommunal og fyl
keskommunal økonomi primært var knyttet 
til deflatering av lønnskostnadstall, og dermed 
sammenfallende med nasjonalre·gnskapets be" 
hov. Kvalitets- og aktuali.tetisbehov var selv
sagt også av stor betydning i denne sammen
heng. 

Bleskestad tok opp de såkalte «fristilte» 
høyere stminger. Til nå har disse stort sett1

vært lønnet innenfor regulativet og fanges der
for opp i statistikken. Hvis kommunene be
gynner å lønne disse høyere enn regulativets 
topplønn, vH de derimot kunne falle ut. Det 
kan også bli problematisk hvis kommunene 
begynner å lønne normerte stillinger som f.eks. 
sykepleiere ·utenfor det fastsatte regulativet. 

Registrering av ansatte ve.d private helse
institusjoner som omfattes av fylkenes helse
plan ble også tatt opp. Disse har stort sett 
hatt egne lønnssystemer' men det er venitet at 
fylkeskommunene vil OVierta fl~re og flere av 
disse institusjonene. 

4. 	 Spesielt om statistikk for identiske 
arbeidstakere 

Etter forrige møte ble det 1sendt ut et notat 
fra NKS v.ed Salte hvor bl.a. behovet for 'stati;. 

stikk for. ide·ntiske funksjonærer og heregliin
ger utført ved hjelp av faste vekter ble påpekt. 
Bleskestad mente at statistikk for ide,ntiske 
funksjonærer ville rieduse~e behovet for hereg
niillger med faste v,ekter. Avgrensninger i en 
eventuell :statistikk for identiske funksjon.ære·r 
bur.de imidlertid drøftes nærmere. 

Salte mente· de,t var behov for å ta fm~ seg 
både: .sipesielle funksjonærgrupp,er og spesieHe 
områder, spiesie}t innenfor helsesektoren. Sta
ti:stikken vil være spesie1t inter·e,ssaint for hel
tidsansatte', men vil også være· aiV interesse. for 
de1J,ti:dsansatte. 

Lædre sa at det og.så var behoiv for å se på 
kommuneforvaltningen i alt og kommuner og 
fylkeskommuner hver for seg. 

Betydningen av :sammenlikn1ing med s:tati
stikk for ~den:tiske funksjonærer på andre om
mder ble understreket. 

Bleskesfad presiserte avslutningsvis at ar
beidsgruppas· forslag på dette og andre om
råder var .anbefalinger overfor Byrået, og at 
gjennomføringen av forslaigene var avhengi!g 
av ressurssituasjonen. 

5. 	 Arbeidsgruppar ·anbefalinger 

1) 	Det henstille!S til Stati.sti:sk Sentralbyrå å 
prioriter,e arbeidet med lønnsstatistikken 
for kommtinene slik at aktualiteten kan 
komme· på et rimeUg nivå sammenliknet 
med aninen lønnsstatistikk. · 

2) 	NKS ·og Byrået må fortsette arbeidet med 
å bedre kvaliteten av statistikken, særlig 
for de variiable ·og faste tille.gg,ene. 

3) 	Tabeller som fors1lått a:v Byrået, som Vli1ser 
gjen'lllomsnitt1ig månedsfortjene'Ste, lønns
vekst for heltids- og deltidsansatte i kom" 
munene, fylkeskommunene, hels·e'v'e,sen og 
i undervisning uta~beides forrbløpende. 

4) 	Det henstilles til .Byrået å ·sette i gang 
arbeidet med en istati.stikk for identiske 
funksjonærer i kommuneforvaltningen. Ar
beidet med aktualUets- og kvalitetsforbed
ring bør imidlertid prioriter·es . foran .dette 
prosjektet. 

5) 	Den v.idere. drøfting av. lønnsstati:stikk for 
kommuneforva1tningen bør· skje innen ram
men a:v et rådgivende utvalg for lønns
statistikk som Byrået bør opprette. 
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Undervedlegg 2 

TaJbell V3.2. Utviklingen i kommuneforvaltningens utgifter og inntekter med og uten anslått 
førsteårs-virkninger av endringer i funksjonsfordelingen. 
Prosentvis endring fra. aret -før 

19181 1982 1983 

I alt Korrigert I alt Korrigert I alt Korrigert 

Lønn ............................. 16,0 16,9 14,9 14,9 11,8 10,5 
Vareinnsats ....................... 14,0 14,6 14,2 14,2 12,6 12,1 
Overføringer til private ............... 24,3 23,2 ·13,5 13,5 12,6 12,6 

Utgifter i alt _...................... 14,2 13,4 12,4 12;4 11,0 10,2 

Inntekter i alt ..................... ' 16,6 15,1 14,2 14,2 8,7 7,7 

Sysselsetting ...................... ' 2,9 3,7 2,3 2,3 4,1 2,4 
Vareinnsats, volum .................. 1,4 1,9 5,0 5,0 4,9 4,4 
BruttoJnvesteriingeI\ volum ........... -7,3 -7,3 -8,3 -8,3 2,7 2,7 

Lønn korri1gert for sysselsettings
økning1) ............. •'• ......... 12,7 12,3 7,9 

Beregnet årslønnsvekst for 
kommuneansatte2) ................ 12,4 12,1 9,0 
(hentet fra Det tekniske bere·gnlngis
utvalg ,for inntektsoppgjørene) 

19184 19~5 19i86 

I alt Korrigert I alt Korrigert I alt Korrigert 

Lønn ............................. 10,4 8,9 11,1 10,5: 11,0 13,2 

Vareinnsats ....................... 7,7 6,7 12,2 11,8 9,5 10,4 

Overfør.inger til private .............. 13,5 5,6 13,7 8,9 16,4 14,1 


Utgifter i alt ...................... ' 8,9 7,0 - 9,8 9,0 11,0 12,5 


Inntekter i alt ...................... 11,8 9,8 12,8 12,0 11,0 11,8 


Sysselsetting ...................... ' 3,7 -2,0 3,9 3,3 0,8 4,1 

Varieinn:sats, volum .................. 2,6 2,1 4,5 5,1 4,8 8,2 


e e e e e· e e 9 9 9 IBruttoinvesteriinger, volum -1,1 -1,1 -6,9 -6,9 22,7 22,7 

Lønn korrigert for sysselsettings
økning1 ) ···.•-.•·• ....... •.• .. •.• •.• ... ,• 6,8 7,0 8,7 

Beriegnet årslønnsvekst for 
kommuneansatte2) ... •'• .......... 7,5 7,3 9,5 

1) Egen beregning. 
2j Heltidsansatte. 

Kilde: Det tekniske beregningsutv:al.g for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Rapport oktober 19'87 
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Undervedlegg 3 

NOTAT AV 17.11.87 MED VEDLEGG 
LØNNSUTVIKLINGEN I KOMMUNENE 

I dette notatet har en sett på lønnsutvik
lingen for noen stillingsgrupper i kommunal/ 
fylkeskommunal v:irksomhet. Grunnlaget er 
Byråets statistikker1 ) for årene 1983-85 og 
NKS' statistikk for ansatte i Sentralforbundets 
tariffområde for 1985-86. Mied utgangspunkt 
i NKS' -statistikk har en også sett på 1lønn:s
utviklingen for 1985-86 for noen utdannings
grupper og lederstillinger. Tallene framgår av 
vedleggene. For årene før 1985 foreligger iikke 
tHsvaren:de bearbe1idet statistikk som for 1985 
og 1986 fra NKS. 

Tallene over utv,iklingen d sysselsettingen 
innen enkeltgrupper på grunnlag av lønna
statistikken, er høyst usikre. F.elr;s. kan time
lønte - som ikke ska:l være med - ha kommet 
med i ulik grad i de enkelte år. Videre kan 
andre med kortvarige arbeidsforhold ikke ha 
blitt rensket ut av arbeidstakerregisteret når 
arbeidsforholdet er opphørt. 

Ulik lønnsu tviilding mellom grupper, slik den 
framgår av statistikken, kan 'skyldes flere 
forhold utover forskjeller i tarifftiHegg. Det 
har imidlertid vist seg at ulik vekst i den 
kvinnelige sysselsettingen, er en viktig faktor 
bak forskjeller !i lønnsutv,ikling mellom grup
per. I følge rapport nr. 1for1987 fra Det tek
niske beregningsutvalget, har f.eks,. økt andel 
kvinner i ulike sektorer betydd 1-1,5 prosent
poeng lavere lønnsvekst i. perioden 1980-86 enn 
hva 1som ville ha vært tHf.elle ved uendret 
kvinneandel. 

Konklusjone1·/funn 

1. 	 Aribeidstakere med behandling av klienten 
har hatt den sterkeste løn:ns:utviklingen :i 
perioden .1983-85. For 1985-86 har ledende 
administrative og tekniske funksjonærer 

1) 	 Kommunale arbeidstakere og Hels-evesen og so
sial omsorg. 

hatt sterkest utvikiling. Disse •gruppene 
hadde imidlertid en utvikling under gjen
nomsnittet for 1983-85. A~beidere har hatt 
en utvikling under gje:nnomsnittet for 
årene 1983-86. 

2. 	 Enkelte grupper med akademisk utdanning 
og ansatte i lederstiUinger, har til dels hatt1

klart ste~kere lønnsutv:ikling fra 1985 til 
1986 enn gjennomsnittet for alle lwmmune
ansatte, jfr. undervedlegg 3.3 og 3.4. Dette· 
er stort siett grupper som har såkalte fri 
stilte eller unormerte sUllinge~. V eks.ten 
kan imidlertid væ:r:e påvirket av etterbefa
lingex a;v tillegg. 

Blant ansatte i lederstillinger er det en 
tendens tål at ;lønnsveksten fra 1985 til 
1986 øker med størrelsen på kommunen. 
Imidlertid var lønnsveksten for lederstill!in
ger trolig svakere enn gjennomsnittet for 
de to foregående år, jfr. pkt. 1. 

3. 	 Det ·er en del variasjoner i lønnsutviklingen 
fra kommune til kommune. F.eks. har Kris
tiansund, Hvaler, Lørenislmg, Stave:r:n og 
Kautokeino en lønnsvekst pr. årisverk på 
ca. 16-20 pst. fra 1985 .til 1986, mens gjen
nomsnittet er 12 pst. 

4. 	 Det .synes ikke å kunne trekke:s noen en
ty:dig konklusjon om sy:stematiske variasjo
ner mellom lønnsøkning og vekst i sy1ss1el
settingen. 

Undervedlegg: 
3.1 	 Tabell for lønnsutviklingen i stiUingsgrup

per i helsesektoren og sosial omsorg. 
3.2 	 Trube11for1lønnsutviklingen i stillingsgrup

per blant kommunale a~beidstakere. 
3.3 	 Tabell over lønnsutv,ikl!in:gen 1985-86 · for 

ansatte med akademisk utdanning i· NKS' 
tariffområde. 

3.4 	 Tabell over lønnsutvikling.en 198~86 i le
derstillinger e.tter kommunestørrelse. 
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Undervedlegg .3.1 

0 
Lønnsl 6[/sysselsett'ingsutviklingen i sWli1igsgrupper i kommunal/fylkeskommunal1ielsevesen og sosial omsorg.1983-1985. Heltid 	 s 

~ 
Endring i: 	 ~ 

~ .19831) 198'41) 198·51) ~ Lønn Sysselsetting C19 
Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn ·~ 

.83/84 84/S:5 . 83/84 84/85 1-1> ·2: g 	0 
.... 	 d 
.l:j·· 	 'Stillingsgruppe: i~1~ 	 :Leden.de adm. funksjonærer . . ~ ......... . 2159 12170 2427 12740 2791 13650 4,7 7,1 12,4 15,0 * gs
et' 	 ••2. 	 .Adm. ·flinksjohærer, med .rutinepreget. ra .. 

arbeid .."..•..... •'• .................... . 1655 7670 1568 . 8080 1567 8580 5,4 6,2 -5,3 0,0 i8 ~ 
"O3. 	 Ledende tekn. funksjonærer . . .......... . (få ansatte i denne gruppa) CtCi 

c...i.

4. 	 Underordnede tekn. fUnksjronærer, . ·.... ; .. 2013. 8810 1913 9260 2001 9920 5,1 7,1 --5,0 4,6 ~ 5..Arb·eidere ·.·· ..............· ......." ........ . 3234 8580 3247 9020 3512 9"510 5,1 5,4 0,4 8,1 ~ 
6•. Arbeidstakere med behandling av klienter . 33353 9430 36287 9975 37976 10760 5,8 7,9 8,8 . 4,7 a> 

7. 	 Arbeidstakere i tjenesteytende næringev .. 22034 7770 22038 8270 21633 8800 6,4 7,9 o,o -1,8 ~ co 
8. 	 I .alt ....................................... . 68208 8880 71114 9 430 . 73 923 10150 6,2 1,6. 4,3 

I 

4,0 
00 


1) Tallene er hentet fra ~yråets statistikk for .helsevesen og s·osial omsorg og viser regulativlønn og sysselsetting pr. 1.10. 

0) 
l:.A' 

/ 
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Undervedregg 3.2 

Lønns- og sysse"lsettingsutviklingen i stillingsgrupper blant kommunale arbeidstakere. 1983-86. Heltid 

Endring i: 
19831) 19~W) 19851) 19852) 19862) 

Lønn Sysselsetting" Antall Lønn Antall Lønn AntaH Lønn Antall Lønn Antall Lønn 
83/841) 84/8'51) ·815/862) 83/841) 84/851) ·85/86!?) ~ 

O\l 
Stillingsgruppe: 
1. 	Ledende adm. ~ .,...

funksjonær .. 5 526 13 500 6095 14135 6168 14850 4114 14880 4626 16930 4,7 5,1 13,8 10,3. 1,2 12,5 ~ 

2. 	Adm. funksj. ~ 
("to 

m~ rutinepre-	 ~z .., 	 0get ar:beid . ·.. 3080 7600 2650 8000 2466 8450 10946 9500 11307 10530 5,3 5,6 10,8 -14,0 -3,2 3,3 
""' 3. 	Ledende tekn. a d 
~ 

·funksjoilær .. 1832 14550 1941 15300 1886 16200 1631 15 9.10 1714 18230 5,2 5,9 14,6 6,0 -2,9 5,1 S" 	 ~ 
P'<" 	 004. 	Underordn. et- •• 
~tekn. funksj .. 5671 9750 5528 10250 4832 10950 4193 10370 4137 10980 5,1 6,8 11,3 -2,5 -12,6 -1,3 .g Ql 

5. 	Arbeidere .... 26632 8750 26306 9200 25841 9750 22968 9900 24008 10980 5,1 6,0 10,9 -1,2 -1,8 4,5 tO 

6. 	Ar.b.takere m. ~. 

behandl. aiv 

klienter ...... 1772 10040 1777 10710 1679 11740 29922 10875 31303 12220 6,7 9,6 12,4 0,3 -5,5 4,6 I 
7. A~b.takere i 	 c.o"""" 10500 6,7 5,6 11,8 ..:....4,2 -10,1 7,7 00tjst. nær...... 7656 8680 7336 9260 6594 9780 19782 9390 21305 	 00 

B. I alt .. "" ..•. 65695 9630 65659 10210 63622 10 820 103 890 10630 111243 11960 6,0 6,0 12,5 0,0 -3,1 7,~ 

1) Tallene er hentet fra Byråets statistikk for kommunale arbeidstakere. 
/2) Tallene er hentet fra NKS' statistikk for kommunale arbeidstakere og omfatter også helsevesen og sosi1al omsorg. Oslo og Bærum kommuner er iikke 

med i tallene. 
Merknad: Begge statistikkene viser regulativlønn og sysselsetting pr. 1.10. 
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Undervedlegg 3.3 

UTDANNINGSGRUPPER 
Tl:ll'l>~l 14. 	AKADE]Jf!SK UTDANNJJyq. Antall a,rbei~tfkkere, å,r_s/l)er_k, gjennomsri_i,ttli,g _r_øgu~ 

lativlønn pr. rrind. (pr. årsverk) og lønnsendring pr. årsverk fra 1.10.85-1.10.86 

Utdannings
betegnelse Kode Antall 

personer 
Antall 

årsverk 
Reg

lønn/m'nd. 
kroner 

Tilnærmet 
Ltr. 

Lønnsendr. 
19i85-816 
prosent 

Farm.'asøyt .. •.• ....... ·-·. 106 81 73 17 309 29 16,4 
Humanistiske fag ........ 109 75 73 16487 28 11,7 
Juridisk ................. 112 366 362 19910 32 17,6 
Mat./naturvdt. fag ........ 115 29 29 17000 29 13,1 
Medisinsk .... •'• ......... 118 4015 3953 17711 30 11,9 
Odontologi .............. 121 1001 924 17342 29 13,9 
Pedaggogikk ............ 
Psykologi ............... 

124 
127 

70 
594 

67 
577 

15583 
16020 

26 
27 

1115 
13,2 

Samfunnsvitenskap ...... 130 85 84 17539 29 16,6 
Sosialøkonomi ............ 133 109 109 19278 32 17,1 
Sosiologi ............... " 136 12 11 15373 26 .13~6 
Teologi ................. 139 66 57 14291 24 7,4 
Lektor ko:tnpetanse ...... 142 23 22 16826 28 14,4 
Hagebrukskand........... 145 10 10 16273 28 13,0 
J ordslmftekand. .......... 148 94 93 16516 28 13,4 
Landsk.-/hagearkitekt .... 151 62 61 16681 28 15,7 
s.tvilagronom ............ 157· 32 31 18 027 30 16,3 
Skogbruk ............... 160 11 10 15592 26 13,8 
Arkitekt .......... :. ..... 163 300 296 17903 ·30 15,2, 
Sivilingen1ø:t, ............ 166 789 785 19532 32 18,3 
Veterinær .....•......... '169 184 165 18322 3() 12,6 
Siviløkonom ............. 172 164 164 19808 32 , 17,3 

Sum/gjennomsnitt ........ 8172 7.954 17 817 30 13,5 

Ki'l!de: Norske Kommuners Sentralforbund. 
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Undervedlegg 3.4 

KOMMUNER 
Taibell 20. 	 LIPDE!f,STILLINGER. HELTIDSANSATTE 

En del lederstillinger etter gjennomsnittlig regulativlønn pr. mnd. og kommunegruppe. 
1. oktober 1986. Lønnsendring 1. oktober 1985-1986. 

Gjennom Lønnssnittlig TilnærmetKommunegruppe 	 endringregulativ	 ltr.Stillingsbetegnelse 	 19815 19>86 rna5~816lønn 1986 	 1'918:6 ..Antall Antall 	 prosentkroner 

Kommuner med.færre enn 5 000 innb. i alt: 
Rådmann, komnmnekontorsjef ........... 231 243 19592 13~2 32, 

Driftsbestyrer/elverksjef .............. ' 55 47 16583 12,1 28 

Helse-/sosialsjef ...................... ' 30 45 17 234 29 

Kommunekasserer/kemner .............. 227 222 15724 13,6 27 

KOm.muneingeniør/tekn. sjef ............ 245 243 16 620 15,0 28· 

Kultursjef ............................ 8 25 15 620 27 

Sosialsjef .........................•.• ... 204 192 15 834 14,2 27 

Syikep:leiesjef .......................... 172 184 13 612 15,8 23 


Kommuner med 5 000-10 999 innb. i alt: 
Rådmann, kommunekontorsjef .......... 107 108 20 893 16,0 34 

Driftsbestyrer/elverksjef ............... 46 42 17 546 12,2 29 

Helse-/sosialsjef ...................... ' 29 39 18264 ·9,3· 30 

Kommunekasserer/kemner .............. 96 92 16587 12,4 28 

Kommuneingeniør/tekn. sjef ............ 99 103 17652 13,3 30 

Kommuner·ev·isor ••••••••••••••••• •1• ••• 19 21 16999 14,1 29 

Kultursjef ........................... ' 15 32 16 02l 10,5 27 

Sosialsjef '.' ...... ' .. ' ............ ' ... 81 79 16 600 12,8 .· 28 

Sykepleiesjef . . ........................ 89 92 13 909 15,5 24 

Biblioteksjef ......................... ' 43 59 13385 12,l 23 


Kommuner med 11 000-17 999 innb. i alt: 
Rådmann, kommunekontorsjef ......... ' 50 50 22711 16,8 36' 
Driftsbestyrer/elverksj,ef .............. ' 27 26 19722 15,3 32 
Helse-/sosialsjef t. t 18 26 19 913 15,1 32t te. t t t. t t. t. t t t t •• I 

Kommunekasserer/kemner 	 45 44 17945 13,6 30t t t t t t t t t. t t t I 

t t t t t t t t t t t IKommuneingeniør/tekn... sjef 	 50 56 19646 15,0 32 
Kommunerevisor t. 	 24 24 17 809 13,0 30t t t. t t t •••• ' I It t I. t I 

t t t I. t •• t t t It. I. t It tet. t IKultursjef t. t 14 22 17693 13,6 30 
Sosialsjef ............................. 40 38 18183 15,1 30 
Sykep1leiesjef . . ........................ 49 46 14662 17,2 25 
Biblioteksjef .......................... 44 46 14158 12,0 24 

Kommuner med flere enn 17 999 innb. i alt: 
Rådmann, kommunekontorsjef .......... 34 36 25 095 18,1 38 

Driftsbestyrer/elverksjef .............. ' 16 15 20457 11,5 33 

Helse-/sosialsjef ...................... ' 18 21 21355 15,7 34 

Kommunekasserer/kemner .............. 32 32 19961 15,9 33 

Kommuneingeniør/tekn. sjef ............ 26 40 - 21303 19,2 34 

Kommunerevl·sor ...................... 31 31 19 837 16,1 32 

Kultursjef ............................. 23 25 19732 16,6 32 

Sosialsjef ••.••• •1• •••••••••••••••••••••• 31 45 18713 9,2 31 

Sykepleiesjef .......................... 23 38 15166 15,7 26 

Biblioteksjef .......................... 29 34 15994 13,1 27 


Gjennomsnitt alle kommuner .............. 	 11924 12,4 20 


Kilde: Norske Kommuners Sentralforbund 
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Vedlegg 3 

Kursutviklingen for norske. kroner 

Hovedtendensen i det internasjonale valuta
markedet .siden utgangen av februar 1985 har 
vært at amerikanske dollar har depresiert ·be
tydelig overfor bl.a. jaApanske yen og· de fleste 
vest-europeiske valutaer. På ·et møte i septem
ber 1985 ble finai;i:sministrene og sentralhank
sjef.ene i de fem største indust:dlandene enige 
om samordnede ·intervensjoner i valutama~ke" 
det for å få ned kur.s·en på amerikanske dollair 
som hadde .steg.et betydelig overfor bl.a. : ja" 
panske yen og tyske mark. Denne beslutningen 
bidro i betydeMg grad til reduksjon i dollar
kursen. Fra utgangen av februar 1985 til års
skiftet 1986/87 hadde dollaren svekket ·seg 
over.for japanske yen og tyske mark med hhv: 
39 pst. og 44 pst. Finansministrene og sentral
banksjefene i de 1s·eks største vestlige industri
landene-møttes i Paris i februar 1987, Loui\Tl'e
møtet. Her var det eni·ghet om at betydelige 
videre valutakursendringer kun:rre være. skade~ 
Hg. for en fortsatt .vekst i -verdensØkonomien. 
Landene ble .derfor enige om å samarbeide, 
bl.a. ved felles inte·rvensjoner i valutamarke-. 
det,, for å opprettholde :valutakursene på det 
nivået - de da hadde. Fra ævslutriingen ·a:v 
Louvre-møtet og fram til midten av oktober 
1987 var det en 1stor grad av st8JbH1tet ~ellom 
de store valutaene.· Etter den tid har -imidler
tid dollaren igjen svekket s~g betydelig' over~ 
:5or både japanske yen og tyiske mavk. 

Siden ibegynnels.en av 1986 har det vært 
for.etatt par.itetsendringer innenfor det euro
peiske monetære samarheiidet, EMS, tre gan
ger. I april 1986 ble franske franc, etter initia
tiv fra Frankrike, skrevet :ned med 3 pst.-, mens 
tyske mark og nede~fandske gylden ble skrevet 
opp med 3 pst. og (bl.a.) danske kroner med 
1 pst. I august 1986 ble ir.ske prund skrevet ne.d 
over.for de øvri:ge EMS-valutaene med 8 pst. 
I januar 1987 ble tyiske mark og nederlandske 
gyilden .skrev·et opp med 3 pst. og belgiske 
franc med 2 pst. 

Verdien av den noris~e kronen er knyttet til 
en kurv av våre viktigste handelspartneres 
valutaer. Va.Lutakurven ble etablert i 19·78, 
mens de någjeldende vektene ble fastsatt i 
æugust 1982. Dette systemet holder kronens 
internasjonale verdd. noenlunde kon:stanit over:
for et veid gjennomsnitt av valutaene til våre 
viktigste handelspartnere; tillatt svingnings
intervall er -1- 2,25 p:st. av kursindeksens sen
tralverdi. 

Et samlet bilde av utviklingen i kronens 
verdi overfor kiurivvalutaene fra 1975, målt 

med dagens vekter og veieteknikk, er .gitt i 
figiur. l .. Figuren er basert på kvartalsgjennom
snitt for lmrsinde:ks·en,. I :(ig11ren betyr stigende 
ku;r-ye økning i kronens internasjonale .v~rdi 
(hidrar isolert sett til at industriens ~ostnads
messige konkurranseevne svekkes) og.fallend,e 
kurv~ betyr. nedgang i kronens verdii. ;Figuren 
viser ait kmnens internasjonale verdi ved års,.. 
skiftet 1976~77 nådd.e et maksimum. J:. fjerde 
kvartal 1987 lå kronen i gjennomsnitt vel 22 
pst. under· den,.ne maksimumv·e•rdien. 

Figur: - 2 viser kurisutvikMngen for norske 
kr:oner overfor et utvalg av andre valutaer fra 
begynnelsen åv 1985 t.o.m. november 1987. I 
denne perioden sett' under ett. har den· norske 
krone :styrket seg overfor amerikanske dollar, 
og :svekket seg· o!Ver:for ·'de andre. valutaene·; 

Verdien av den norske k:r~onen er bliitt justert 
fe~ ganger siden 1982. 

- I august 1982 da antallet valutaslag i kurven 
ble utvidet fra 12 til 14 og v1ektene for de 

, . enkelte valutaer. endret. 
- ' 

- · I september 1982 ble ba:si:s1kur.sene for de 
, fjorten kurvvalutaene endret. 

- I jµµJ. 1984 da beregningsmetoden for k~s
indeksen ble endret ved at en gikk over fra 
aritmetisk tiil geometrisk gjennomsnittsibe
regning. 

- · l september 1984 ble det besluttet at Noriges 
Bank inntil vider.e ·skulle styre mot en noe 
svakere krone. I august 1985 ble dette for
malisert ved at det ved forskrift fra Finans
depar.temente.t bl·e fastslått at kiurså.ndeksens 
ve:rdi inntil videre skulle holdes i den ø!Vre 
fjerde.de'1en (101,13-102,25) av det tillatte 
'svingningsintervallet (100 + 2,25 pst.). 
Sett under ett bidro disse fire. justeringe:r;ie 
ti.I at kronens verdi ble redusert med om lag 
10 pst. 

- 11. mai 1986 ble kronen nedskrevet V·ed at 
s~ntralverdi·en for kursindeks-en ble økt fra 
100til112. 

I 1986 fram til devalueringen lå kursindek
sen i gjennomsnitt nær- midtpunktet (101,69) 
i den øvrie fjerdedelen av svingningsområdet. 
Kursindeksens nye sentral!Ver.di ligger 10,1 pst. 
o!Ver dette nivået. Endringen i kronens rielative 
verdi kan uttrykkes som den inverse av end

http:sentral!Ver.di
http:ibegynnels.en
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rinigen i lmrsindeksens verdi.1 ) Målt på denne 
måten innelbar kursindeksens nye sentralnivå. 
etter 11. mai en devaluering av kronen på om 
lag 9,2 pst.; fra det normalnivå som· var blitt 
etablert v,ed Finanlsdepartementets forskrift av 
12. august 1985. 

Den første tiden etter devalueringen (ut 
jruni) lå kursindeksen på om. lag 109,55. Det 
innebar at devalueringen i første omgang bare 
slo ut med en ~eduksjon aiv kroneverdien med 
vel 7 pst. · 

F;o.m. juni t.o.m. desember 1986 ble kronen 
gradvis svekket og gjennomsnittlig kursindeks 
i desember i fjor var vel 1.14. Dette nivået 
holdt seg over mestepa,rten av januar 1.987. 
F.o.m. slutten av· januar styrket kronen seg, 
og gj,ennomsnittli:g kursindeks var i ju1i kom
met ned i 109,68 som er nær den nedre grensen 
i indeksens svingningsområde. Kursindeksen 
holdt seg på dette nivået til henimot slutten av 
oktober. Fra da svekket kronen se.g gradvis 
og v.ed utgangen av 1987 :lå kur.sindeksen nær 
1141/2. 

1) 	Bilaterale valutakurser, f.eks. mellom norske 
kroner og amerikanske dollar, kan enten ut
trykkes som antall kroner pr. dol1ar eller ved 
den inverse, antall dollar pr. krone. På til:
svarende måte kan en uttrykke kronens verdi 
overfor en kurv av valutaer. En kursindeks på 
112 betyr at en må betale 112 norske kroner for 
å kjøpe det vi kan kalle hundre enheter «kurv
vaLuta». Den i:nverse av kursindeksen kan sies å 
gi et uttrykk for hvor mange enheter av kurv
valutaen en må betale for å kjøpe opp 100 
norske kroner. Med en ktirsindeks på 112, må 
en betale. 89,3 enheter av «kurvvalutaen» f'or å 
kjøpe 1'00 norske kroner. En økning av kurs
indeksen fra 1'00 til 112, dvs. med 12 pst. inne
bærer dermed at kronens verdi endres med 10,7 
pst. Tilsvarende innebærer en endring av kurs
indeksen fra lQl,69 .til U2, dvs. med 10,1 pst., 
at kronens verdi endres med 9,2 pst. 

Figur 1. 	 Kursutviklingen. for norske kronerr 
målt med kursindeksen (dagens kurs
systerm). Kvartalsgjennomsnitt 
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I 1987 var kronens internasjonale verdi i 
gjennomsniU 3,4 pst. 1lavere enn gjennom
snittsnivået i 1986, mens kronens internasjo
nale vevdi ved utgangen av 1987 var 5,9 pst. 
lavere enn gjennomsnittsnivået i 1986. 

Det presiseres at de beregnede verdiendrin
gene er knyttet til kurvvekter, og at andre 
vektsystemer vil gi andre resultater. Videre 
vil Beregningsutvalget hemerke at gjennom
snittlig kursendr.ing dekker over tH dels be
tydelige endringer i de bilaterale valutakur
sene. Se figur 2. 
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Figur 2. Middelkurser i Oslo _(N.kr pr. enhet) for UB-dollar, britiske pund, tyske mark, svenske 
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ABONNEMENTSPRISER FOR SESJONEN 1987/88 

AKA 801 Publikasjonsliste fra Storting og Regjering AKA 810 Stortingstidende 

Liste over offentlige publikasjoner som foreligger 

trykt. Kommer ca. hver 14. dag under stortingsse

sjonen. 

Abonnement: kr. 52 ,- pr. sesjon, fritt tilsendt. 


AKA 804 Stortingsproposisjoner 

Forslag til vedtak fra Regjeringen i saker som Stor

t inget skal ta stilling til. 

Abonnement: kr. 314,- pr. sesjon, fritt tilsendt. 


AKA 805 Stortingsmeldinger 

Inneholder bl.a. Statsregnskapet, meldinger t il Stor

tinget om arbeidet i statens bedrifter, meldinger om 

planer som Regjeringen vil sette i verk i frem

tiden. 

Abonnement: kr. 346,- pr. sesjon, fritt tilsendt. 


AKA 806 Odelstingsproposisjoner 

Regjeringens lovforslag. 

Abonnement: Kr 216, - pr. sesjon, fritt tilsendt. 


AKA 807 Dokumenter 

Omfatter bl.a. Riksrevisjonens antegnelser, grunn

lovsforslag, private lovforslag, svar fra Regjeringen 

på forslag og henvendelser oversendt av Stortinget, 

Sivilombudsmannens og Ombudsmannsnemndas 

innberetninger m.m. 

Abonnement: kr. 29,- pr. sesjon fritt tilsendt. 


AKA 808 Innstillinger til Stortinget 

Stortingskomiteens vurderinger av de enkelte pro

posisjoner, meldinger og komiteens forslag til vedtak 

i Stortinget. (INNST. S). 

Abonnement: kr. 59,- pr. sesjon, fritt tilsendt. 


AKA 809 Innstillinger til Odelstinget 

Stortingskomiteens vurderinger av de enkelte pro

posisjoner, meldinger og komiteens forslag til vedtak 

i Odelstinget. (INNST. 0). 

Abonnement: kr. 59,- pr sesjon, fritt tilsendt. 


Stenografiske referater fra møtene i Stortinget, 

Odelstinget og Lagtinget. 

Abonnement: kr. 49,- pr. sesjon, fritt tilsendt. 


AKA 812 Saksregister 

Omfatter register for alle ovennevnte trykksaker. 

Utarbeides etter endt sesjon. 

Abonnement: kr. 20,- pr. sesjon, fritt tilsendt. 


AKA 814 Lover 

Etter endt sesjon blir lovene som er vedtatt 

sesjonen samlet i ett hefte. 

Abonnement: kr. 23,- pr. sesjon, fritt tilsendt. 


ABONNEMENT PRISER FOR 1988 

AKA 817 NOU - Norges offentlige utredninger 

Publikasjonsserie for utredninger som er foretatt om 

forskjellige forhold i samfunnet. 

Abonnement: 15% avslag på løssalgspris, fritt til

sendt. 


AKA 818 Meldinger fra Toll og avgiftsdirektoratet 

Meldinger fra Toll og avgiftsdirektoratet med omreg

ningskurser for forskjellige valutaer. 

Abonnement: kr. 117, - pr. år, fritt tilsendt. 


AKA 819 Sosialdepartementets sammendragsserie 

Om helse og sosialforskning, utredning og forsøk. 
Abonnement: kr. 87,- pr. år, fritt tilsendt. 

AKA 821 Skattedirektoratets meldinger gruppe 1 

Avgiftavadelingen/Kontroll og Regnskapsavde

lingen. 

Abonnement: kr. 157,- pr. år, fritt tilsendt. 


AKA 822 Skattedirektoratets meldinger gruppe 2 

Skatteavdelingen/Kontroll og Regnskapsavde
lingen. 

Abonnement: kr 189,- pr. år, fritt tilsendt. 


AKA 823 Skattedirektoratets meldinger gruppe 3 

Alle avdelinger som nevnt ovenfor (Gruppe 1 + 2). 
Abonnement: kr. 261 ,- pr. år, fritt tilsendt. 

Alle priser er oppgitt med forbehold om endring uten foregående varsel. 
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