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Utfordringer for norsk økonomi og rollen til lønnsdannelsen
et
Vi viser til brev av 4. november 2022 fra LO og NHO, som tar til orde for at regjeringen setter ned et
partssammensatt utvalg for å se på hvordan den økonomiske politikken og lønnsdannelsen kan samvirke
partssammensatt
på en god måte i de krevende tidene vi nå står i.

I de tre siste årene har det skjedd mye i verden som har endret de økonomiske rammebetingelsene for
både Norge og Europa på både kort
kort og lang sikt. I tillegg kommer utfordringene knyttet til klima- og
naturkrisen, den demografiske utviklingen og en forventet trendmessig nedgang i aktivitet og inntekter
fra petroleumsvirksomheten. Dette betyr at
at norsk økonomi og samfunnsliv trolig vil stilles overfor mer
krevende utfordringer enn på lenge. Deler av dette utfordringsbildet har vært bakteppe for tidligere
- Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon,
utredninger, bla. NOU 2021: 4 -– Norge mot 2025 —
sysselsetting og velferd etter pandemien. Det er likevel skjedd så betydelige endringer i
rammebetingelsene for utformingen av lønnsdannelsen og økonomisk politikk på kort tid, at det synes
hensiktsmessig å følge opp initiativet fra LO og NHO.
Reallønnsveksten i Norge har i nesten 10 år vært meget beskjeden, og i år blir det en betydelig nedgang.
Det er store strukturelle endringer i etterspørsel og tilbud av arbeidskraften etter utdanning, og
kommunesektoren har utfordringer med å få tilfredsstilt
tilfredsstilt alle behov for kompetanse. Det har vært
vanskelige lønnsoppgjør i KS-området og frontfagsmodellen virker være under press. Vi mener derfor det
om den kan
vil være naturlig at en utredning også ser nærmere på praktiseringen av frontfagsmodellen og om
videreutvikles for å kunne bidra til å løse de økte utfordringene.
KSstøtte
et utvalg som tar opp flere aspekt ved det økonomiske
Med dette bakteppe vil KS
støtte nedsettelsen av et
inkludert
og samfunnsmessige utfordringsbildet og samspillet mellom politikkområdene inkludert
KSå
inntektspolitikken og frontfagsmodellen. Dersom regjeringen følger opp dette initiativet, ønsker også KS
å
involveres i utarbeidelse av mandat.
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