
 
 
 
 
 
 
 
Statsminister Jonas Gahr Støre 
Statsministerens kontor 
Postboks 8001 Dep         
0030 Oslo         

Oslo, 4. november 2022 

 

                                       

Utfordringer for norsk økonomi og rollen til lønnsdannelsen  
 
I Sysselsettingsutvalget del II, NOU 2021:2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring viser 
myndighetene og partene blant annet til følgende: 
 
Inntektspolitikk og koordinert lønnsfastsettelse fører til at arbeidsmarkedet tåler et høyere 
sysselsettingsnivå uten at lønnsveksten blir for høy. Samspillet mellom de ulike elementene i 
den økonomisek politikken legger føringer på handlingsrommet for hvert enkelt element, og 
det er nødvendig at de ulike elementene er koordinert. Den koordinerte lønnsdannelsen 
bidrar til en god økonomisk utvikling fordi lønnsveksten tilpasses det makroøkonomiske 
bildet, se OECD (2019b). 

NOU 2021:2, s. 26 
 
Mye har skjedd i norsk økonomi siden da. Arbeids- og næringslivet står overfor krevende 
ytre drivkrefter. Pandemi, krig og det grønne skiftet har bidratt til sterk prisøkning på 
mat, råvarer, halvfabrikata og energi. Norske husholdninger har tapt kjøpekraft. 
Bedrifter og kommuner opplever høy kostnadsvekst. På toppen av dette har staten økte 
utgifter til forsvar og beredskap, flyktninger og demografiske endringer. Frem til nå har 
det vært høy sysselsettingsvekst og relativt stor knapphet på arbeidskraft. Fremover 
peker prognoser fra ulike miljøer mot at økte kostnader og renter kan føre til fallende 
sysselsetting og økende ledighet.  
 
Norsk lønnsdannelse bygger på et mål om «full sysselsetting» og god konkurranseevne, 
uten at lønnsveksten blir for høy. Med høy inflasjon og samtidig svakere vekstutsikter og 
behov for omstilling vil lønnsdannelsen spille en avgjørende rolle for den økonomiske 
utviklingen og målene om full sysselsetting og god konkurranseevne.  
 
På denne bakgrunn vil LO og NHO be regjeringen medvirke til et partssammensatt 
utvalgsarbeid som kan beskrive ulike forløp for norsk økonomi sett opp mot disse ytre 
drivkreftene og hvordan den økonomiske politikken og lønnsdannelsen kan samspille på 



en god måte. Dersom analysen finner forhold av vesentlig betydning for sysselsetting og 
konkurranseevne bør mulige implikasjoner for lønnsdannelsen også skisseres.  
 
Det er ikke behov for å adressere hvordan frontfagsmodellen gjennomføres i praksis, så 
dette bør ikke være en del av utvalgets mandat. LO og NHO ber om å bli involvert i 
utarbeidelsen av mandatet. 
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