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ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Kommunal 

Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap i samsvar med avtalen mellom partene. 

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

beslutninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. 

Samfunnsøkonomisk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, 

egne data og data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med 

spesifikke oppdrag. Vi vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i 

våre analyser, men kan likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier 

rettighetene til. Usikkerhet er et element i alle analyser. Som en del av metodedokumentasjonen 

til våre analyser forsøker vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. 

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom 

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

NAM er en økonometrisk modell som brukes til å 

analysere norsk makroøkonomi og til å lage og 

prognoser for flere viktige makroøkonomiske 

variable. I denne rapporten dokumenteres en 

utvidelse av NAM til å kunne gi prognoser for 

lønnsveksten i kommunal forvaltning. 

I den ordinære versjonen av NAM er det 

lønnsdannelsen i den private delen av Fastlands-

Norge som er modellert. Det teoretiske 

rammeverket forutsetter at det er kollektive 

avtaler i arbeidslivet som i hovedsak bestemmer 

den nominelle lønnskostnadsutviklingen, og at 

bedriftene i en viss grad kan velte økte 

lønnskostnader over på produktprisene. Resultat 

av dette samspillet er at reallønnskostnaden per 

time, og realvalutakursen holdes i gjensidig og 

dynamisk balanse gjennom lønns- og prisjustering. 

Innenfor den norske modellen har regelen vært at 

lønnsutviklingen i offentlig sektor i hovedsak blir 

bestemt av rammen for lønnsveksten i den 

private delen av næringslivet. Kommuneoppgjøret 

kommer imidlertid etter statsoppgjøret i de årlige 

lønnsforhandlingene. Forhandlingsløsningene i 

statsoppgjøret «kopieres» ofte i stor grad til 

kommuneoppgjøret. Kommunal lønnsvekst 

bestemmes dermed også delvis i staten.  

Sammenhengen mellom lønnsveksten i det 

private næringslivet, staten og kommunene lar 

seg teste empirisk. Da kreves separate 

lønnsmodeller for kommunene og staten. Selv om 

målet for denne utvidelsen av NAM er 

modellbaserte prognoser for «kommunelønn», er 

det derfor mye som taler for å lage en 3-trinns 

lønnsmodell for kommunene:  

NAM står for Norwegian Aggregate 
Model. Det er en modell som gir 
prognoser for de viktigste 
makroøkonomiske størrelsene i norsk 
økonomi. NAM er et modellprosjekt 
som strekker seg fra professor ved 
Universitetet i Oslo, Ragnar Nymoens, 
tidlige økonometriske arbeider av 
lønns- og prisutviklingen i Norge. Siden 
da har også professor Gunnar Bårdsen 
ved NTNU i Trondheim deltatt i videre-
utviklingen av modellen.  

NAM brukes i dag både til forsknings-
formål og for undervisning. Versjoner 
av modellen er operative for å 
utarbeide prognoser for den norske 
makroøkonomien, og en utvidet 
versjon brukes i Finanstilsynet for 
stresstesting av finansiell stabilitet. 

Viktige forutsetninger for modellens 
resultater er anslag på 
petroleumsinvesteringene, offentlig 
konsum, den økonomiske aktiviteten i 
norske eksportmarkeder, prisveksten 
og rentenivået hos Norges handels-
partnere og oljeprisen. 

De økonomiske sammenhengene som 
er tallfestet gir modellprognoser for 
blant annet BNP Fastlands-Norge, 
prisstigningen, importvektet 
kronekurs, lønnsvekst, ledighetsnivået, 
kredittveksten (K2) og diverse norske 
rentesatser. 

Om NAM 
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1. Det første trinnet er bestemmelsen av lønnsveksten i den private delen av Fastlands-

Norge. Dette er allerede ivaretatt i den eksisterende versjonen av NAM.

2. Det andre trinnet blir en ny modell for lønnsveksten innen statlig sektor.

3. Det tredje trinnet blir en ny modell for lønnsveksten i kommunesektoren.

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

bestemmes lønnsveksten av lønnsveksten i trinnet over pluss av egne forklaringsvariable: 

I det følgende omtales dette som 3-trinnsmetoden for framskrivning av lønn i kommunal 

forvaltning.  Det redegjøres imidlertid også for en enklere 2-trinnsmetode. Den benytter en 

direkte estimert sammenheng mellom lønn i privat sektor og i kommunesektoren, uten å «gå 

veien om» lønn i staten. Det er ikke godt å vite, før en har undersøkt saken nærmere, hvilken av 

de to fremgangsmåtene som gir best prognoseresultater i praksis. En hypotese kan være at den 

3-trinnsmetoden vil gi best resultater dersom de «egne forklaringsfaktorene» er greie å 

operasjonalisere og dersom sammenhengen mellom oppgjørene i stat og kommune er stabil 

over tid. Dersom slike betingelser ikke er oppfylt, kan kanskje den mer direkte 2-trinnsmetoden 

gi like bra eller bedre prognoser.  

Lønnsvekst 
i privat 
Fastlands-
Norge

Egne 
forklarings-
faktorer

Lønnsvekst 
i staten

Lønnsvekst 
i privat 

Fastlands-
Norge

Egne 
forklarings-

faktorer

Lønns-
vekst i 

kommuner

Lønns-
vekst i 
staten

Egne 
forklarings-

faktorer
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Det er for øvrig ikke nødvendig å binde seg til bare å bruke den ene eller andre metoden. Når de 

nødvendige ligningene er implementert i NAM er det like lett å lage prognoser basert på begge 

metodene som på én av dem. Hvorvidt man da legger mer vekt på den ene eller andre 

prognosene vil kunne gjøres avhengig av annen, ikke-modellbasert informasjon. Over tid kan det 

også vise seg at den ene metoden er den andre overlegen i treffsikkerhet. 

Kapittel 2 dokumenterer de to modellene som er estimert for sammenhengene mellom lønn i 

privat Fastlands-Norge og lønn i den kommunale og statlige forvaltningen.  Disse relasjonene er 

viktige i begge framskrivningsmodeller. For å kunne implementere den fulle 3-trinnsmetoden 

behøver vi også relasjoner for sammenhengen mellom lønn i staten og kommunene. Disse 

relasjonene dokumenteres også i kapittel 2.  

Kapittel 3 inneholder simuleringer fra de to nye kommunelønnsversjonene av NAM. Modellene 

testes ut ved å foreta simuleringer over de 20 kvartalene mellom 1. kvartal 2009 og 4. kvartal 

2013. Til slutt i kapittel 3 rapporterer vi resultatene av framskrivninger fra 1. kvartal 2014 til 4. 

kvartal 2017 – det vil si 2014(1) -2017(4), skrevet med notasjonen vi bruker videre i rapporten.  

Som allerede nevnt danner modelleringen av lønnsdannelse i privat Fastlands-Norge et viktig 

premiss for framskrivningene av kommunelønn. Vedlegg A inneholder en teoretisk fremstilling 

av hovedtrekkene ved denne modellen som en bakgrunn, men resten av rapporten kan leses 

helt uavhengig bakgrunnsstoffet i Vedlegg A.  



 Rapport 12-2014 Prognosemodell for kommunelønn 

7 

2. Modell for lønn per årsverk i offentlig forvaltning

Det er et hovedtrekk i den norske lønnsdannelsen at lønnsoppgjøret i frontfaget legger rammen 

for lønnsutviklingen i resten av arbeidslivet, også lønningene i offentlig sektor. Det er ikke snakk 

om noen eksakt («én-til-én») sammenheng. Likevel er det vanlig å regne med at lønningene i 

kommuneforvaltningen over tid følger lønnsutviklingen i frontfaget som tendens. Innenfor det 

norske systemet for lønnsdannelse er kommuneforvaltningen derfor en «lønnsfølger». 

Hovedhypotesen når det gjelder lønnsdannelsen i frontfaget og i resten av den private delen av 

Fastlands-Norge er at systemet med kollektive avtaler innebærer en form for utbyttedeling, og 

at lønnsnivået dermed vil gjenspeile den trendmessige veksten i verdien av gjennomsnittlig 

arbeidsproduktivitet.  

I tråd med hovedhypotesen er lønnssatsen per timeverk i privat Fastlands-Norge i NAM 

modellert slik at trenden i lønningene blir forklart med utviklingen i verdien av 

arbeidsproduktiviteten. På kort sikt avhenger imidlertid lønnsveksten i NAM av flere andre 

faktorer. Det viktigste er kanskje at lønnsvekst på kort sikt er sterkt påvirket av utviklingen i 

konsumprisindeksen (KPI). «Bevaring er kjøpekraften» er et standardkrav fra fagforeningene, og 

dette ser ut til å få gjennomslag på timelønna i Fastlands-Norge.  Stramheten på 

arbeidsmarkedet spiller også en rolle for lønnsveksten ifølge estimeringsresultatene i NAM. En 

viktig faktor som også gjør seg gjeldende på lenge sikt, er forholdet mellom KPI og deflatoren for 

bruttoproduktet i Fastlands-Norge (som er et aggregert mål for produsentpriser).  Teoretisk sett 

kommer dette forholdet med i bestemmelsen av nominell lønnsvekst fordi lønnstakere og 

arbeidsgivere har delvis motstridende interesser.  Som diskutert i kapittel 4 kan vi betrakte 

lønnsveksten som utfallet av forhandlinger der lønnstakerne formulerer krav basert på mål om 

konsumentreallønna, men bedriftene og eierne først og fremst vil være opptatt av å kontrollere 

produsentreallønn.  Siden det er nominell lønnsvekst som avtales i forhandlingene vil ingen av 

partene nå sine respektive reallønnsmål fullt ut. Men lønnsveksten vil bli høyere, desto større 

avstand det er mellom partenes reallønnambisjoner. Forholdet mellom KPI og prisindeksen på 

bruttoproduktet er en indikator på hvor stor avstanden er om reallønnsmålet. 

Det er derfor ikke én enkelt faktor som dominerer bestemmelsen av lønnsutviklingen i den 

private delen av Fastlands-Norge. Det er flere «lønnsdrivere» som er representert i NAM, og 

disse kan dessuten variere i betydning over historien.  Dersom hypotesen om statlig og 

kommunal sektor som lønnsfølger har støtte i data, vil alle disse faktorene «overføres» fra 

lønnsdannelsen i privat Fastlands-Norge til lønningene i statlig og kommunal forvaltning. 

I dette kapitlet dokumenterer vi derfor først, i underkapittel 2.2, hvordan lønn i kommune og 

stat kan knyttes til lønn i privat Fastlands-Norge. Vi legger mest vekt på for relasjonen for 

lønningene i kommunal forvaltning, som er den vi behøver for å kunne fremskrive lønnsveksten i 

kommunesektoren ved den enkleste 2-trinnsmetoden. Den fulle 3-trinnsmetoden, krever at vi 
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først framskriver lønningen i staten 

før vi fremskriver lønnsveksten i 

kommunal forvaltning. I 

underkapittel 2.3 modellerer vi 

lønnsdannelsen innenfor offentlig 

forvaltning. Vi tester blant annet 

hypotesen om at det er 

statsforvaltningen som «leder an» i 

lønnsoppgjøret i offentlig sektor, og 

at kommunal forvaltning er en 

lønnsfølger.  

Først, i avsnitt 2.1, må vi imidlertid 

klargjøre noen lønnsbegrep og 

datakilder. Blant annet er det lønn 

per årsverk vi ønsker å modellere i 

offentlig forvaltning, mens det er 

lønn per time som modelleres i privat 

Fastlands-Norge. Dermed må vi også 

ta hensyn til at antall timer per 

årsverk stadig endres, ikke minst på 

grunn av kalendereffekter. 

2.1 Lønnsbegrep og 
datakilder  

For de to grenene av offentlig 

forvaltning har vi valgt å modellere 

lønn per årsverk i millioner kroner og 

per 1000 heltidsekvivalent 

sysselsatte, slik det måles i det årlige 

nasjonalregnskapet (NR) og i det 

kvartalsvise nasjonalregnskapet 

(KNR).  Lønn per årsverk omtales 

også som årslønn. Årslønn beregnes 

også av Det tekniske 

beregningsutvalg for 

inntektsoppgjørene (TBU). De gjør 

det imidlertid på bakgrunn av 

lønnsstatistikken og ikke 

Nasjonalregnskapet (se boks). TBU 

Årslønn fra lønnsstatistikken og TBU 

Lønn per beregnet årsverk med utgangspunkt i 

time- eller månedslønn eksklusive overtidstillegg, 

men inklusive andre typer tillegg. Det omfatter 

både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte 

er regnet om til heltidsekvivalenter. Ved beregning 

av årslønn forutsettes det at det gis full lønn under 

ferie, sykefravær, permisjoner med mer.  

Påløpt årslønn fra nasjonalregnskapet 

Lønnen en lønnstaker normalt vil motta i løpet av 

kalenderåret dersom vedkommende jobber full tid, 

ikke har fravær og ikke har betalt overtid. Årsløn-

nen omfatter fastlønn inklusive etterbetalinger, 

feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg 

knyttet til arbeidets art. Naturallønn, overtidslønn 

og sluttvederlag er ikke inkludert.  

Lønn per årsverk fra nasjonalregnskapet 

Forholdet mellom de samlede lønnsutgifter ekskl. 

arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier og antall 

utførte årsverk målt i heltidsekvivalenter. Heltids-

ekvivalenter er summen av antall heltidsjobber 

(arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til 

heltidsjobber (med andel av fulltidsjobb som vekt). 

Lønn per utførte timeverk fra nasjonalregnskapet 

Forholdet mellom de samlede lønnsutgifter ekskl. 

arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier og antall 

utførte timeverk for lønnstakere. I utførte timeverk 

inngår overtidstimer, mens fravær på grunn av 

ferie, sykdom eller permisjon ikke inngår.  

Kilde: TBU og Nasjonalregnskapet, SSB 

Lønnsbegreper 
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ønsker årslønnstall for forhandlingsområder og ikke sektorer slik som i Nasjonalregnskapet. Et 

annet forhold ved tallmaterialet fra TBU er at det er «ferskvare» som har sin funksjon nettopp i 

årlige lønnsoppgjørene. Det finnes derfor ikke lange historiske tidsserier som har blitt laget og 

revidert med offisiell statistikk som formål. Når det kommer til stykket er det derfor NR og KNR 

som er de beste datakildene for makroøkonomisk modellering. 

2.2 2-trinnsmetoden: Sammenhengen mellom lønn i privat Fastlands-
Norge og i kommunal forvaltning  

Nasjonalregnskapet gir også mulighet å beregne data for begrepet lønn per utført timeverk i 

offentlig forvaltning. Denne «timelønnssatsen» vil være sterkt påvirket av endringer i 

arbeidstiden, både innenfor et år (ferier og bevegelige helligdager), og av trendmessig reduksjon 

i normalarbeidstid per dag/uke og lengre ferie. Partene i lønnsoppgjørene er trolig mer 

interessert i utviklingen i årslønn, og er derfor et begrep som benyttes av Det tekniske 

beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Denne viser lønn per årsverk. I den nye versjonen av 

NAM er det derfor inkludert en modell som knytter lønn per utførte timeverk i privat Fastlands-

Norge til lønn per årsverk i sentral og kommunal forvaltning.1  

Figur 1 viser data for de to lønnsbegrepene for kommunal forvaltning. Legg merke til at lønn per 

årsverk må multipliseres med 1000 for å få benevningen kroner per årsverk (fordi KNR 

rapporterer antall årsverk i 1000 heltidsekvivalenter). Selv om begge dataseriene viser en 

trendmessig vekst, er den sesongmessige variasjonen svært mye mer tydelig i grafen for lønn per 

timeverk. Dette følger av at det er stor variasjon i antall arbeidstimer per kvartal. 

1 Det presise begrepet i Nasjonalregnskapet er «Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige 
(1000 årsverk). For enkelhetsskyld bruker vi betegnelsen årsverk i hovedteksten. 
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Figur 1: Lønn per utførte timeverk og lønn per 1000 årsverk (heltidsekvivalenter) i kommunal 
forvaltning. For å få benevningen kroner per årsverk må den nedre grafen multipliseres med en 
faktor på 4000 

Kilde: Statistikkbanken, SSB 

Tall for lønn per årsverk i KNR går bare tilbake til første kvartal 1995. I vedlegget er det 

dokumentert hvordan vi har konstruert en tidsserie for lønn per årsverk i kommunal 

forvaltningen som går tilbake til første kvartal 1972. Selv om den eldste delen av tidsserien er 

røft anslått, kan det tenkes at deler av serien kan utnyttes til å utvide utvalgsperioden for 

estimeringen av sammenhengen mellom lønn per time i privat Fastlands-Norge og lønn per 

årsverk i kommunesektoren. 

Hovedidéen for modelleringen av lønn per årsverk i kommunal forvaltning i 2-trinnsmetoden er 

at denne serien likevektsjusterer mot et tilsvarende lønnsbegrep i privat Fastland-Norge.2 På 

modellform kan vi skrive dette som: 

(1)   ∆𝑤ℎ𝑘𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑤𝑝𝑓𝑡 + 𝛽2(𝑤ℎ𝑘𝑡−1 − (𝑤𝑝𝑓𝑡−1 + ℎ𝑝𝑓𝑡−1 )) + andre faktorer 

Der ∆ er differensoperatoren og whk er logaritmen til lønn pr årsverk i kommunesektoren, det vil 

si  ∆𝑤ℎ𝑘𝑡 = 𝑤ℎ𝑘𝑡 − 𝑤ℎ𝑘𝑡−1. Dermed er det tilnærmet endringsraten i lønn per årsverk som står 

på venstresiden av likhetstegnet i ligning (1). På høyresiden har vi et konstantledd, etterfulgt av 

endringsraten i timelønna i privat Fastlands-Norge (wpf) og differensen mellom lønn i 

kommunene og en beregnet årslønn i privat sektor perioden før. Årslønnen i privat sektor er 

beregnet ved å multiplisere timelønnen med antall arbeidstimer, hpf. På logaritmisk form er 

2 En introduksjon til dynamiske økonometriske ligninger, og spesielt til likevektsjusteringsmodellen finnes i 
kapittel 10 i Bårdsen og Nymoen (2011). Denne teorien videreføres i Bårdsen og Nymoen (2014).  
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dette gitt ved wpf+hpf. Forventet fortegn på de to regresjonskoeffisientene er 𝛽1 > 0 og  𝛽2 <

0.  

Begrunnelsen for 𝛽1 > 0 er at vekst i timelønnen i privat sektor bør påvirke «følgerlønn» i 

inneværende kvartal. På grunn av at det kan være forskjeller og «lag» i virkningstidspunkt, er det 

lite sannsynlig at 𝛽1 = 1, som ville bety «umiddelbart» gjennomslag fra private lønninger til 

lønningene i kommunene. En annen grunn til at 𝛽1 = 1 er urealistisk, er at det er kvartaler der 

lønnsglidning fører til endring i ∆𝑤𝑝𝑓𝑡 samtidig som det lite eller ingen lønnsjusteringer i 

kommunene.  

Strengt tatt det heller ikke slik at lønnsjusteringen i offentlig sektor i «kvartal t» blir knyttet til 

lønnsveksten i privat Fastlands-Norge i samme periode. Det er for eksempel mulig å se for seg at 

det kan være noe forskjellig sammenheng mellom whk og wpf, avhengig av om «hvor vi befinner 

oss innenfor året». Dermed kan 𝛽1 ha forskjellige verdier i første kvartal enn i andre og tredje 

kvartal, for eksempel.  Det virker også realistisk at lønnsveksten i offentlig sektor først og fremst 

er knyttet til den avtalte «årsrammen» i privat sektor. Denne rammen vil inkludere både sentrale 

tillegg og glidning i privat sektor. I så fall kan det tenkes at en bedre modell for lønnsjusteringen i 

kommunene vil være at lønnsendringen i ∆𝑤𝑝𝑓𝑡  avhenger av lønnsveksten i privat Fastlands-

Norge både i inneværende kvartal og i kommende kvartaler.  Dette er eksempler på 

modifikasjoner av (1) som det er aktuelt å teste ut på et senere tidspunkt, og som kan inkluderes 

i NAM dersom de bidrar til bedre prognoser. 

Hvis vi vender tilbake til modellen i ligning (1), er begrunnelsen for 𝛽2 < 0 nettopp 

likevektsjustering: Dersom lønnsfølgerteorien skal holde empirisk, må lønnsveksten i 

kommunene over tid holde tritt med lønnsveksten i privat sektor. «Dårlige år» i 

kommuneoppgjøret må etterfølges av «bedre år». Omvendt kan diverse «løft» i offentlig sektor 

føre til (ut i fra frontfagsmodellen) unormal lønnsvekst i et enkelt år, men da skal lønnsnivået 

likevel dras mot en bane som er bestemt av privat sektor på sikt. I så fall må vi også ha 𝛽2 < 0. 
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Figur 2: Utviklingen i lønn per årsverk (heltidsekvivalente) i kommunal forvaltning og privat 
Fastlands-Norge 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Til slutt i ligning (1) har vi med flere «andre faktorer». Foruten det vanlig tilfeldige restleddet, 

inkluderer denne «sekkeposten» endringsraten i timeinnholdet i et årsverk i privat Fastlands-

Norge (∆ℎ𝑝𝑓𝑡 ), og en indikatorvariabel for hovedoppgjør. Denne variabelen kaller vi OPPGJ og 

tar verdien 0,5 når det er hovedoppgjør, og -0,5 når det er mellomoppgjør. Begrunnelsen OPPGJ 

er at det kan være en systematikk i at offentlig sektor oppnår høyere prosentvise tillegg når det 

er hovedoppgjør, enn når det er mellomoppgjør. Dette er i alle fall en vanlig tolkning, og ved å 

benytte variabelen OPPGJ kan vi undersøke om hypotesen stemmer. 

Begrunnelsen for å ta med endringsraten i timeinnholdet i et årsverk i privat Fastlands-Norge 

(∆ℎ𝑝𝑓𝑡 ) er av mer teknisk karakter. Fordi lønnsveksten i privat Fastlands-Norge, ∆𝑤𝑝𝑓𝑡 , ikke er 

beregnet «rett fram» som forholdet mellom utbetalt lønn og utførte timeverk, men er en 

sesongjustert serie, er det ikke slik at ∆ℎ𝑝𝑓𝑡 og ∆𝑤𝑝𝑓𝑡 nødvendigvis bør ha samme koeffisient. 

Derfor estimerer vi disse koeffisientene fritt, idet vi lar selve ligningsformuleringen i (1) ivareta at 

på sikt vil det være årslønna i privat Fastlands-Norge som bestemmer lønna per årsverk i 

kommunal forvaltning (dersom lønnsfølger-teorien holder empirisk). 

Figur 2 viser grafer for variablene 𝑤ℎ𝑘𝑡 og 𝑤𝑝𝑓𝑡 + ℎ𝑝𝑓𝑡 som inngår i likevektskorrigeringsleddet i 

ligning (1). Vi ser at avstanden mellom kurvene har økt over tid, som et uttrykk for at 

relativlønna mellom privat Fastlands-Norge og kommunal forvaltning har økt, særlig gjennom 

1970 og 1980 tallet. Etter 1990 ser det ut til differansen mellom disse årslønnssatsene er 

forholdsvis stabil. Dette har betydning for valg av estimeringsperiode for ligning (1). Dersom vi 

ikke ønsker å modellere endringen i likevekten til relativlønna, bør vi velge et utvalg det 
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likevekten er stabil.  Dickey-Fuller testene i Tabell 1 bekrefter at en utvalgsperiode som starter i 

første kvartal 1990 gir bedre prov på at relativlønna er stasjonær, enn dersom vi bruker den 

maksimale utvalgsperioden.3 

Tabell 1: Dickey-Fuller tester for logaritmen til relativ lønn per årsverk mellom privat Fastlands-
Norge og kommunal forvaltning. Nullhypotesen i alle testene er at relativ lønn er ikke-stasjonær 
(dvs at den følger en såkalt «random walk»).  

Utvalgsperiode 

1971(2)-2013(4) 1990(1)-2013(4) 

Grad av dynamikk1 Dickey-Fuller test 

3 -1.923 -3.143* 

2 -2.231 -4.525** 

1 -6.371** -20.52** 

0 -6.154** -8.952** 

Kritiske verdier: 5%=-2.88    1%=-3.47 
1 Graden av dynamikk dreier seg om hvor mange lag av endringen i relativlønn 
som er med i test-regresjonen. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Tabell 2 viser estimeringresulater for ligning (1) som knytter lønnsveksten per årsverk i 

kommunal forvaltning (Δwhkt) til lønnsutvikling i privat Fastlands-Norge. Kolonnene merket 

MKM gir estimeringsresultater ved bruk av minste kvadraters metode. Vi ser at ingen av de 

ekstra variablene er særlig signifikante. Det viktigste resultatet er dermed at både lønnsveksten 

per time i privat sektor (Δwpft) og den laggede relativlønna (whk-wpf-hpf), har t-verdier som er 

signifikante på vanlige signifikansnivåer. Resultatet for den laggede relativlønna bekrefter derfor 

også konklusjonen fra Dickey-Fulller testene i Tabell 1 om stasjonaritet av tidsserien for 

(logaritmen til) lønnsforholdet mellom privat Fastlands-Norge og kommunal forvaltning.  

Hvis vi ser litt nærmere på resultatene i MKM kolonnen kan det virke rart at Δhpft  ikke har en 

større positiv koeffisient. Som antydet, har dette nok å gjøre med at Δwpft er en justert serie 

som tar opp i seg mye av kortsikteffekten av endringer i timeinnholdet. Den negative 

koeffisienten til den laggede Δhpft fortjener også en kommentar (selv om den ikke er så 

signifikant). Dette resultatet betyr ikke at økt timeinnhold fører til reduseret årslønna etter at et 

kvartal har passert.   Tvert imot betyr det at alle lag-koeffisientene til hpf er positive: Dette ser vi 

ved å skrive om ligningen til såkalt nivåform. Punktestimatene i MKM kolonnen innebærer da: 

0,02hpft+0,10 hpft-1 +0,04 hpft-2. 

3 En fremstilling av disse testene finnes for eksempel i kapittel 10 i Bårdsen og Nymoen (2014). 
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Tabell 2: Estimeringresultater for ligning (1) for utvalgsperiode 1990(1)-2013(4).  
Venstresidevariabel er Δwhkt 

MKM MKM-IIM2 

Variabel Koeffisient t-verdi Koeffisient t-verdi 

Konstantledd 0,0086 -1,46 

Sesong11 0,0036 0,833 -0,0053 -2,83 

Sesong2 0,0012 0,247 

Sesong3 0,0036 0,791 

Δhpft 0,0215 0,699 

Δhpft-1 -0,0414 -1,69 

Δwpft 0,5030 2,27 0,1836 2,36 

(whk-wpf-hpf)t-1 -0,1589 -2,96 -0,0765 -7,16 

OPPGJt 0,0065 1,68 0,0089 2,83 
1 Indikatorvariabel som er 1 hvis første kvartal i et år, null ellers. Sesong2 
og Sesong3 er tilvarende for andre og tredje kvartal.  
2 Inkluderer indikatorvariable (dummier) for 1995(1), 2002(1), 2002(2) 
2007(2), 2010(3) og 2012(3) 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Resultatene i kolonnene merket MKM-IIM er oppnådd ved en såkalt robust estimeringsmetode. 

IIM står for «impuls indikator metning». Metoden går ut på at vi først deler inn regressorene i to 

grupper: De variablene som alltid skal være med i modellen, og de som vi kunne tenke oss å 

utelate dersom de empiriske resultatene tilsier det. I vår sammenheng er denne inndeling lett å 

foreta: Både teori og formålet med analysen gjør at de tre nederste variablene i MKM 

estimeringen alltid skal beholdes, mens konstantledd, sesongdummier og endringen i 

timeinnhold per årsverk kan utelates på empirisk grunnlag.  Med dette utgangpunktet utvides 

MKM-IIM med dummier for alle observasjoner («impuls indikator metning») og det benyttes så 

en algoritme for automatisk variabelvalg for å komme frem til den endelige modellen.4 I vårt 

tilfelle beholder IIM seks slike dummier for enkeltkvartaler: Det dreier seg om indikatorer for 

1995(1), 2002(1), 2002(2), 2007(2), 2010(3) og 2012(3).  

Lønnstilleggene i kommunene varierer i virkningstidspunkt. Legger kommunene til grunn et sent 

virkningstidspunkt, kan tillegget være høyere selv om «rammen» for kalenderåret 

opprettholdes. De to dummiene for tredje kvartal i 2010 og 2012 kan tyde på at en slik 

forskyvning fant sted i disse to årene.  

Poenget med MIM-IIM er ikke bare å estimere «signifikante uteliggere». Det dreier seg vel så 

mye om finne ut om koeffisientene til de «sikre» og «usikre» regressorene i ligningen er robuste 

overfor slike begivenheter. Resultatene i Tabell 2 viser at den eneste «usikre» variabelen som 

beholdes er sesongdummyen for første kvartal. Tolkningen er at første kvartal gjennomgående 

har lavere årslønnsvekst i kommunen enn referansekvartalet, som er fjerde kvartal.  

Vi ser også at tallverdien av koeffisientestimatene blir redusert, både for Δwpft  og for 

relativlønna. Presisjonen av estimatet er midlertid økt for relativlønna, og MKM-IIM styrker 

4 Se Doornik og Hendry (2013), kapittel 14.2. 
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dermed tolkningen om at kommunesektoren følger lønnsveksten i privat Fastlands Norge. Vi kan 

også legge merke til at estimeringsresultatet for OPPGJ er robust når vi sammenligner mellom 

MKM og MKM-IIM. 

Figur 3 illustrerer noen andre egenskaper til modellen som er estimert med MKM-IIM. 

Modellens føyning er vist i panelet øverst til venstre, panel a).  Systemet med at mesteparten av 

årlig lønnsvekst i kommunene kommer i ett kvartal mens lønnsveksten i privat fastland-Norge er 

mer jevn, gjør at føyningen undervurder toppene noe, og viser for høy lønnsvekst i andre 

kvartaler. Panel b), øverst til høyre, viser plott av rekursivt estimering for koeffisienten til 

forklaringsvariabelen Δwpf, med +/- 2 estimerte standardfeil.  Starten av grafene viser 

estimeringsresultatene når vi med bruker et sampel som slutter i 1993(4).  Vi ser at 

punktestimatene endrer seg noe ved å utvide samplet («rekursivt») med ett kvartal om gangen.  

Estimatene er likevel signifikant forskjellig fra null for alle utvalgsstørrelser, siden 95 prosent-

konfidensintervallet aldri inkluderer null.  Panel c) og d) viser rekursive estimater for koeffisi-

entene til henholdsvis OPPGJ og feiljusteringsleddet (whgl-wpf-hpf)t-1. Feiljusteringskoeffisienten 

i  panel d) varierer også noe med utvalgsstørrelsen, men når vi tar hensyn til skalaen på den 

vertikale aksen er hovedinntrykket at denne viktige koeffisienten er rekursivt stabil.   

Figur 3. Grafer fra estimeringen merket MKM-IIM i Tabell 2. Panel a) viser faktisk lønnsvekst 
sammen med føyningen til den estimerte modellen. Panel b) viser rekursive estimater av 
koeffisienten til  Δwpft sammen med +/- 2 standardfeil (SF). Panel c) Viser rekursive estimater av 
koeffisienten til OPPGJt  og panel d) viser rekursive estimater for feiljusteringskoeffisienten. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

b (Dwp f ) ´ +/-2SF 

2000 2005 2010 2015

0.25

0.50

0.75 b (Dwp f ) ´ +/-2SF 

b (whk- wp f - hp f ) ´ +/-2SF 

2000 2005 2010 2015

-0.100

-0.075

-0.050

-0.025

b (whk- wp f - hp f ) ´ +/-2SF 
b (OPPGJ ) ´ +/-2SF 

2000 2005 2010 2015

0.00

0.01

0.02 b (OPPGJ ) ´ +/-2SF 

Dwhk Føyning 

1990 1995 2000 2005 2010 2015

0.00

0.02

0.04
Dwhk Føyning 

a) b) 

c) d) 



 Rapport 12-2014 Prognosemodell for kommunelønn 

16 

Siden vi skal bruke modellen for kommunelønn i makroøkonomiske framskrivninger, er det 

praktisk at det i tillegg til timelønna i privat Fastlands-Norge inngår to variable som er 

deterministiske og dermed trivielle å framskrive, nemlig OPPGJ og den ene sesongdummyen. 

Den eneste variabelen som trengs å modelleres i tillegg er HPF, antall timer per årsverk i privat 

Fastlands-Norge. Det viser seg imidlertid at det går greit å fremskrive denne variabelen ved å 

bruke en annen kalenderbestemt variabel fra NAM, nemlig antall arbeidsdager per kvartal. Figur 

4 viser at denne «overgangsrelasjonen» ikke vil representere noe problem i praktisk 

prognosebruk.  

Figur 4. Føyning (panel a) residualer (panel b) og innenfor-sampel prediksjon (panel c)) fra en 
estimert modell for antall timer per årsverk i privat Fastlands-Norge. Estimeringsperiode 1995(2)-
2010(4).   

2.3 3-trinnsmetoden: Sammenhengen mellom lønn i privat Fastlands-
Norge, sivil statlig forvaltning og kommunesektoren 

Ligningene i forrige underkapittel gir oss det vi trenger for å utvide NAM til å gi prognoser for 

utviklingen i lønn per årsverk i kommunalforvaltningen, direkte forklart ved lønnsveksten i privat 

Fastlands-Norge (2-trinnsmetoden). Imidlertid er det 3-trinnsmetoden der vi først forklarer 

lønnsveksten i staten, som kanskje vil har størst appell i praktisk framskrivninger, siden vi da kan 

utnytte en eventuell kausalitet fra statsoppgjøret til kommuneoppgjøret.  

For å bygge opp 3-trinnsmodellen trenger vi for det første en liknende modell som i Tabell 2, 

men for staten i stedet for kommunesektoren. For det andre, og som en minimumsløsning, 
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trenger vi en ligning som forklarer kommunelønna med lønna i statsforvaltningen. Imidlertid har 

vi valgt å modellere lønnsdannelsen i offentlig sektor i litt mer detalj, for blant annet å 

undersøke kommunesektoren virkelig er lønnsfølger, med andre ord at det ikke finnes prov på 

gjensidig påvirkning mellom lønningene i statlig og kommunal forvaltning. Til slutt setter vi 

sammen resultatene i en to-ligningsmodell som best mulig ivaretar tankegangen i 3-

trinnsmetoden og inkluderer dette sub-systemet i NAM. 

2.3.1 Modellering av lønningene i staten 

Før vi ser nærmere på om kommunesektoren er lønnsfølger etter staten, estimerer vi tilsvarende 

ligninger som i Tabell 2, men for lønn per årsverk i sivil statlig forvaltning, WHS, i stedet for i 

kommunal forvaltning. Resultatene er oppført i Tabell 3. Det er interessant at det er mindre 

forskjeller mellom MKM og MKM-IIM i relasjonen for staten enn for kommuneforvaltningen. Vi 

tenker da på nøkkelvariabelen Δwpft, relativ lønn mellom staten og privat sektor, og 

oppgjørsvariabelen OPPGJt . Dette må sees i sammenheng med at MKM-IIM kun beholder én 

indikatorvariabel, for 2009(4). 

På samme måte som overfor kan vi merke oss at det den negative koeffisienten -0,046 til Δhpft-1 

ikke utgjør noe stort tolkningsproblem. Den implisitte lag-fordelingen er 0,04 hpft-1 +0,04 hpft-2 .5  

Figur 5 viser tilvarende grafer som i Figur 4, men for lønn per årsverk i statlig sivil forvaltning. 

Tabell 3: Estimeringresultater for utvalgsperiode 1990(1)-2013(4).  Venstresidevariabel er 
lønnsveksten i staten Δwhst.  

MKM MKM-IIM1 

Variabel Koeffisient t-verdi Koeffisient t-verdi 

Konstantledd 0,010 5,56 0,010 7,96 

Sesong1 -0,0024 -0,792 

Sesong2 -0,0021 -0,655 

Sesong3 -0,0021 -0,626 

Δhpft -0,0154 -0,724 

Δhpft-1 -0,047 -2,67 -0,046 -5,60 

Δwpft 0,3169 4,10 0,3075 4,49 

(whs-wpf-hpf)t-1 -0,070 -2,14 -0,087 -5,45 

OPPGJt 0,0064 2,35 0,0065 2,53 
1 Inkluderer en indikatorvariabel for 2009(4). 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

5 Det kan likevel være praktisk å omforme ligningen slik at vi blir «kvitt» Δhpft-1 leddet. Det gjøres ved å skrive 

feiljusteringsleddet som whgsct-1-wpft-1-hpft-2.  
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Figur 5. Grafer fra estimeringen merket MKM-IIM i Tabell 3. Panel a) viser faktisk lønnsvekst 
sammen med føyningen til den estimerte modellen. Panel b) viser rekursive estimater av 
koeffisienten til  Δwpft sammen med +/- 2 standardfeil (SF). Panel c) Viser rekursive estimater av 
koeffisienten til OPPGt  og panel d) viser rekursive estimater for feiljusteringskoeffisienten. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

2.3.2 Modellering av lønningene i stat og kommune som et system 

En VAR modell som forklarer begge de to offentlige lønnsvariablene som funksjon av lønna i 

privat Fastlands-Norge er et godt referansepunkt for en strukturmodell for lønnsdannelsen i 

offentlig sektor.7  Kolonnen merket Stat: Δwhs i Tabell 4 viser at timelønna i privat Fastlands-

Norge Δwpft inngår statistisk signifikant og med omtrent samme estimerte koeffisient som i 
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7 VAR er forkortelse for Vector Auto Regression. En fremstilling av teorien for estimering av VAR, og om 
strukturelle dynamiske modeller (som Tabell 5 er et eksempel på)  finnes i kapittel 7 i Bårdsen og Nymoen 
(2014).  
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Tabell 4: Estimeringresultater for en VAR der Δwhst  og Δwhkt er endogene variable. 
Utvalgsperiode 1995(1)-2013(4).  Estimeringsmetode MKM. 

Stat: Δwhs Kommune: Δwhk 

Variabel Koeffisient t-verdi Koeffisient t-verdi 

Konstantledd 0,0108 0,978 -0,0431 -2,62 

Sesong1 -0.0094 -3,93 -0.0036 -1,02 

Sesong2 0,0052 1,91   0,0114 2,82 

Sesong3 0,0052 2,50 0,011 3,42 

Δwhst-1 -0,0232 -0,184 -0,0693 0,371 

Δwhkt-1 0,0776 0,805 0,1803 1,27 

Δwpft   0,3087 3,65 0,2245 1,78 

(whk-whs)t-1 0,0331 0,411 -0,3792  -3,17 

OPPGJt 0,0010 3,36 0,0101 2,22 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

2.3.3 3-trinnsmetoden: Staten som lønnsleder for kommunene 

La oss nå i Tabell 5 vise resultatene for en lønnsledermodell. Dette er således 3-trinnsmetoden. 

Fordi dette er en såkalt strukturmodell skjer estimeringen med «Full Information Maximum 

Likelihood», FIML. Resultatene viser at lønnsveksten i den sivile statsforvaltningen følger 

lønnsveksten i privat Fastlands-Norge, som er i tråd med resultatene i avsnitt 2.3.1 og 2.3.2 

(koeffisienten har også om lag samme størrelse som før). Lønnsveksten i kommunal forvaltning 

reagerer på lønnsveksten i staten, med estimert koeffisient 0,85. Den andre økonomiske 

variabelen i strukturligningen for lønna i kommunene, Δwhk, er relativlønna mellom stat og 

kommune. Dette gir prov på at kommunesektoren er lønnsfølger.  

Den Kjikvadratfordelte sannnsynlighetskvotetesten (LR test av  over-identifiserende restriksjoner) 

i Tabell 5 er viktig, nettopp fordi den viser at modellen i Tabell 5 forklarer like mye av variasjonen 

i data som modellen i Tabell 4.  Disse resultatene viser at det vel verdt å bruke den indirekte 

metoden til framskrivning, som et alternativ til den direkte modellering av lønnsveksten i 

kommunene.   
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Tabell 5: Estimeringresultater for en strukturmodell for Δwhkt  og Δwhst. Utvalgsperiode 1995(1)-
2013(4).  FIML estimater.  

Stat: Δwhs Kommune: Δwhk 

Variabel Koeffisient t-verdi Koeffisient t-verdi 

Konstantledd 0,0108 0,978 -0,0501 -4,16 

Sesong1 -0,0105 -4,96 0,0032 1,04 

Sesong2 0,0042 1,91 0,0058 2,00 

Sesong3 0,0052 2,54 0,0063 2.28 

Δwhst 0,8517 3,90 

Δwhpft 0,3511 4,24 

(whk-whs)t-1 0,0331 0,411 -0,3922 -4,51 

OPPGJt 0,0091 3,12 

LR test av over-identifiserende restriksjoner. Χ2 (6) =   2,7179 [0.8433] 

Korrelasjonsmatrise for strukturelle residualer (standardavvik på diagonalen) 
 Δwhs        Δwhk 

Δwhs  0,006  0,037 
Δwhk  0.037  0,008 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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3. Simuleringer og prognoser med NAM

Vi har implementert resultatene fra både 2- og 3-trinnsmetoden i henholdsvis avsnitt 2.2 og 

2.3.3 i NAM for å lage modellbaserte prognoser for lønnsutviklingen i kommunal forvaltning. 

2-trinnsmetoden krever kun at vi utvider NAM med modellen fra Tabell 2, kolonne MKM-IIM, og 

den tekniske relasjonen som bestemmer utviklingen i antall timer per heltidsekvivalent årsverk i 

privat Fastlands-Norge.   

Vi har implementert 3-trinnsmetoden ved å benytte relasjonen mellom lønn i privat Fastlands-

Norge og lønn i sivil statlig forvaltning (Tabell 3), og modellen som knytter årslønn i kommunal 

forvaltning til lønnsutviklingen i staten (Tabell 5).8  Grunnen til at vi ikke benytter ligningen for 

lønn for stat fra Tabell 5 er at vi da ikke ville fått med likevekstjusteringen mellom lønnsnivået i 

staten og i privat Fastlands-Norge. Denne effekten er som vi har sett, klart signifikant i Tabell 3. 

3.1 Historiske simuleringer 

Som en test på hvordan NAM kan predikere årslønnsveksten i offentlig sektor har vi foretatt en 

simulering av modellen på historiske data. Teknisk er dette det samme som en 

prognosesimulering, men med to viktige unntak. For det første benytter vi korrekte historiske 

verdier på modellens eksogene anslag, noe som eliminerer en viktig feilkilde for 

makroøkonomiske prognoser. For det andre kjenner vi hva lønnsveksten faktisk ble i perioden (i 

alle fall inntil dataene blir revidert), slik at vi kan se hvor godt eller dårlig NAM treffer den 

faktiske lønnsveksten.  

3.1.1 To-trinnsmetoden: Kommunelønn bestemt av privat 
Fastlands-Norge 

Tabell 6 viser resultatene fra en dynamisk simulering som starter i 2009(1) og som slutter i 

2013(4).  For å gjøre simuleringen mest mulig lik en praktisk prognose har vi utelatt de to 

dummiene fra 2010 og 2012, jf Tabell 2.  

NAM-simuleringen (som er vist i høyre kolonne) overvurderer lønnsveksten i 2009 -2012, mens 

det er en undervurdering i 2013. Det ser ikke ut til at absoluttverdien av bommen øker med 

avstanden fra simuleringstart, noe som gir prov på at modellen klarere å representere 

tendensen i lønnsveksten. Det er derfor ikke overraskende at de fem 70-prosent 

prediksjonsintervallene inkluderer den faktiske årslønnsveksten i kommunal forvaltning.  

8 Den tekniske relasjonen mellom arbeidstid per kvartal og timeinnhold per årsverk benyttes også i denne 
versjonen av prognosemodellen 
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Tabell 6: Årlig prosentvis vekst i lønn per årsverk (heltidsevivalent) i kommunal forvaltning.  
Dynamisk NAM simulering med kommunelønnsmodellen i Tabell 2. Simuleringstart i 2009(1) 

Simulert lønnsvekst 70 % intervall Faktisk lønnsvekst2 

2009 4,76 3,55 - 6,07 4,36 

2010 4,49 2,83 - 6,14 4,04 

2011 4,11 2,31 - 5,88 4,08 

2012 4,79 2,94 - 6,58 4,46 

2013 3,50 1,64 - 5,27 3,86 
1 To dummier for 2010(3) og 2012(2) er utelatt fra ligningen for kommunelønn i denne 
simuleringen. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

3.1.2 Tre-trinnsmetoden: Kommunelønn bestemt av staten 

Denne metoden, som bygger på systemet i Tabell 7 og den estimerte ligningen mellom privat 

Fastland-Norge og lønn i staten i Tabell 2, gir en del større bom for kommunelønnsveksten i 2009 

og 2010. I modellen kan dette forklares ved at det er lønnsveksten i staten som anslås for høyt. I 

to av de tre siste årene av simuleringsperioden er den simulerte verdien for lønnsveksten høyere 

enn den faktiske veksten. Heller ikke i med denne perioden er det derfor noen tegn til at 

lønnsanslaget «tar av» når vi kommer forholdsvis langt ut i simuleringsperioden. Dette er et godt 

tegn når det gjelder muligheten til å anslå tendensen i lønnsutviklingen over en 

«mellomlangsiktig» horisont på 1-5 år.     

Tabell 7 Årlig prosentvis vekst i lønn per årsverk (heltidsekvivalent) i kommunal forvaltning og i 
sivil-statlig forvaltning.  Dynamisk NAM simulering med stat- og kommunelønnsmodellen i Tabell 4 
og 5. Simuleringstart i 2009(1) 

Stat Kommune 

Punktprognose 
(prosent) 

70 % 
intervall 

Faktisk Punktprognose 
(prosent) 

70 % 
intervall 

Faktisk 

2009 5,21 4,16 ; 6,26 4,27 5,12 3,62;6,25 4,36 

2010 5,02 3,63 ; 6,37 4,83 4,99 3,09;6,94 4,04 

2011 3,55 2,03 ; 5,05 4,06 3,66 1,58;5,73 4,08 

2012 4,48 2,95 ; 6,03 4,00 4,53 2,48;6,68 4,46 

2013 3,33 1,86;4,78 3,84 3,42 1,31;5,59 3,86 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

3.2 Framskrivninger for 2014-2017 

I dette avsnittet bruker vi modellene til ekte prognoser. I første omgang lager vi prognoser fra og 

med 1. kvartal 2014 til og med 4. kvartal 2014.   Prognosene i dette avsnittet kommer «rett fra 

modellen», og vil ikke nødvendigvis være helt like de en ville kunne fremsette som den endelige 

modellprognosen. Erfaringsmessig kan det ofte lønne seg å innarbeide relevant 

«nåtidsinformasjon» fra tilgjengelig kortidsstatistikk, for på den måten å justere 

modellprognosen gjennom det første kvartalet av framskrivningsperioden.       

Initialbetingelsene for modellen er oppdatert til fjerde kvartal i 2013 og simuleringsstart (første 

prognoseperiode) er første kvartal i 2014. Prognosen bygger på en forutsetning om at Norges 
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Bank fortsatt vil følge en pengepolitisk handlingsregel for fleksibel inflasjonsstyring slik denne er 

estimert i NAM. Prognosene bygger dessuten på forutsetninger om utviklingen i eksogene 

variable. De viktigste er: 

1. Inflasjonen i euroområdet er forutsatt å bli svært lav i 2014 (0,7 prosent) og 2015 (1,0
prosent), deretter økende til 1,7 prosent i 2017. Dette er i tråd med SSBs nyeste
prognose, publisert i Økonomiske analyser (ØA) 1/2014.

2. Tremånedersrenten i euroområdet er antatt å være 0,2 prosent i 2014, 0,3 prosent i
2015, 0,7 prosent i 2016 og 1,4 prosent i løpet av 2017. Dette er også i tråd med ØA
1/2014.

3. Oljeprisen (USD per fat) er antatt å falle 8 prosent i 2014, som også er det samme som i
ØA 1/2014. Deretter 1 prosent årlig vekst i resten av perioden

4. For offentlig konsum og oljeinvesteringene er det brukt forutsetninger fra ØA 2/2014 for
2013-2016.

Tabell 8 viser framskrivningsresultatene når vi bruker 3-trinnsmetoden. Denne NAM-prognosen 

tilsier at lønnsveksten i kommunene kan bli litt under 4 prosent i 2014 og 2015, og stige noe i de 

to siste årene i prognoseperioden. Men økningen er ikke stor sett i lys av 

prediksjonsintervallene. Vi ser at forskjellene mellom punktprognosene for stat- og 

kommunesektoren ikke er stor. Summert lønnsvekst over de fire årene er 15,1 prosent i staten 

og 15,27 prosent i kommunesektoren.  

Tabell 8: Prognose. Årlig prosentvis vekst i lønn per årsverk (heltidsevivalent) i kommunal 
forvaltning og i sivil statlig forvaltning.  NAM-prognose med 3-trinnsmetoden 

Stat Kommune 

Punktprognose 
(prosent) 

70 % intervall Punktprognose 
(prosent) 

70 % intervall 

2014 3,70 2,63 - 4,76 3,64 2,19 - 4,98 

2015 3,44 2,06 - 4,82 3,59 1,68 - 5,53 

2016 3,76 2,23 - 5,21 3,83 1,77 - 5,92 

2017 4,20 2,62 - 5,79 4,21 2,04 - 6,37 

Kumulert 15,10 15,27 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Tabell 9 gir prognosen for lønnsveksten i kommunal forvaltning når vi bruker 2-trinnsmetoden, 

som ikke tar hensyn til strukturen i lønnsdannelsen i offentlig forvaltning. Hovedoppgjøret i 2016 

har den høyeste prosentvise veksten i denne framskrivningen.  Det samlede bildet er likevel at 

2014-2017 fremskrives som en periode med stabil og forholdsvis lav lønnsvekst, historisk sett. 

Det gjelder ved begge modelleringsmetodene. 



 Rapport 12-2014 Prognosemodell for kommunelønn 

24 

Tabell 9: Prognose. Årlig prosentvis vekst i lønn per årsverk (heltidsekvivalent) i kommunal 
forvaltning.  NAM-prognose med 2-trinnsmetoden 

Punktprognose (prosent) 70 % intervall 

2014 3,75 2,49 - 5,01 

2015 3,60 1,94 - 5,19 

2016 4,23 2,51 - 5,92 

2017 3,95 2,17 - 5,72 

Kumulert 15,53 % 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

I begge framskrivningene blir det litt variasjon i punktprognosene, i samsvar med at det er 

hovedoppgjør i 2014, mellomoppgjør i 2015 og nytt hovedoppgjør i 2016.  I Tabell 8, med 3-

trinnsmetoden får imidlertid 2017 den sterkeste anslåtte lønnsveksten i hele perioden, til tross 

for at 2017 er et år med mellomoppgjør. Forklaringen finner vi når vi ser nærmere på NAM-

framskrivningen, som viser at prognosen for lønnsveksten i privat fastlands-Norge får et 

oppsving i 2017. Dette slår sterkere ut i 3-trinnsmetoden enn i   2-trinnsmetoden, på grunn av at 

det estimerte kortsiktige «lønnssmitten» til offentlig sektor er sterkest i 3-trinnsmetoden. Dette 

er ikke noe argument mot å legge hovedvekt på 3-trinnsmetoden i operativ bruk, men det er en 

påminnelse om at vurderingen av rimeligheten av prognoseforløpet i praksis må omfatte flere av 

modellens variable, enn bare lønnsbanene i kommunene og staten.     
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4. Avslutning

I denne rapporten har vi dokumentert en utvidelse av NAM som gjør modellen i stand til å 

generere framskrivninger av lønnsveksten i kommunal forvaltning. Kommunelønnsversjonen av 

NAM er testet ut ved hjelp av historiske simuleringer, og vi har gjort en «ren» modellbasert 

framskrivning for perioden 2014-2017, basert på tallgrunnlaget som var tilgjengelig for NAM i 

februar/mars 2014.  

For å kartlegge to forskjellige måter å knytte kommunelønningene til lønnsutviklingen i resten av 

økonomien, har vi laget to varianter av den utvidete NAM modellen. I begge versjoner benytter 

vi oss av at kommuneforvaltningen er en «følger» i lønnsdannelsen. Fordi NAM er en aggregert 

modell er det privat Fastlands-Norge som, i modellen, tar rollen som frontfag i den enkleste 

versjonen. Hovedretningen for lønnsveksten i kommunene blir dermed bestemt av lønnsveksten 

i privat Fastlands-Norge. Vi har døpt dette 2-trinnsmetoden for kommunelønnsprognoser med 

NAM.      

I den andre versjonen tar vi hensyn til at kommuneoppgjøret kommer etter statsoppgjøret i de 

årlige lønnsforhandlingene. Forhandlingsløsningene i statsoppgjøret «kopieres» ofte i stor grad 

til kommuneoppgjøret. Da kreves separate lønnsmodeller for kommunene og staten. Vi har kalt 

denne versjonen 3-trinnsmetoden:  

1. Det første trinnet er bestemmelsen av lønnsveksten i privat Fastlands-Norge som

allerede er i NAM.

2. Det andre trinnet blir en ny modell for lønnsveksten innen statlig sektor.

3. Det tredje trinnet blir lønnsveksten i kommunesektoren.

For hvert trinn bestemmes lønnsveksten av lønnsveksten i trinnet over pluss av egne 

forklaringsvariable. 

I de simuleringene og framskrivningene som vi har utført gir de to versjonene av modellen nokså 

like resultater.  Vi vil likevel tro at 3-trinnsmetoden, i praksis vil bli en «hovedmetode» for 

framskrivning av kommunelønn med NAM. Den er ikke mer tidkrevende i bruk enn 2-

trinnsmetoden, den utnytter strukturen i lønnsdannelsen i offentlig sektor, og den gir 

muligheten til å betinge prognosen for kommunelønnsveksten på oppgjøret i staten.   
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Vedlegg A: Teoretisk modell for lønnsdannelsen i privat 
Fastlands-Norge i NAM 

Når det gjelder produksjon, inntekt, sysselsetting og lønn benyttes det i NAM data fra det 

kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR), og fra databasen til Statistisk sentralbyrås 

makroøkonomiske modell KVARTS. En av de endogene variablene i NAM er lønn per utført 

timeverk i den private delen av Fastlands-Norge.  

Fordi NAM i utgangspunktet er en helt aggregert modell for norsk økonomi, inneholder den ikke 

lønningene i frontfaget (i praksis industrien) som variabel. Vi kan likevel knytte an til teorien om 

lønnsleder og lønnsfølger ved å la den private delen av Fastlands-Norge ta rollen som lønnsleder. 

I NAM har hovedformålet vært modelleringen av den gjensidige avhengigheten mellom lønn i 

privat sektor og pris- og produktivitetsutviklingen i «privat Fastlands-Norge». Til dette formålet 

er lønn per utført timeverk den relevante operasjonaliseringen av lønnsbegrepet. 

Den viktigste teoretiske ideen om inflasjonsmodellen i NAM er at hoveddriveren bak lønns- og 

prisjustering er forholdet mellom «dagens» priser og lønninger og de følgende to langsiktige 

(«steady-state») ligningene:  

(A1) ln (
𝑊𝑃𝐹𝐾

𝑃𝑌𝐹∙𝑍𝑌𝐹
) = 𝑚𝑤  + 𝛽𝑤𝑒𝑙𝑛 (

𝐶𝑃𝐼

𝑃𝑌𝐹
) + 𝛽𝑤𝑢𝑙𝑛(𝑈𝑅)    𝛽𝑤𝑒 > 0,  𝛽𝑤𝑢 < 0

(A2) (
𝑊𝑃𝐹𝐾

𝑃𝑌𝐹∙𝑍𝑌𝐹
) = 𝑚𝑃 

Relasjon (A1) representer den teoretiske forhandlingsløsning for nominell lønn i privat Fastlands-

Norge, WPFK. 9 PYF er prisindeksen for bruttoproduktet og ZYF er produktivitet per timeverk. 

Den hypotesen som ivaretas av (A1) er at én prosents økning i verdien av arbeidsproduktiviteten 

(𝑃𝑌𝐹 ∙ 𝑍𝑌𝐹) gjennom forhandlinger øker timelønna med én prosent. Derfor er det lønnsandelen 
𝑊𝑃𝐹𝐾

𝑃𝑌𝐹∙𝑍𝑌𝐹
 som står på venstresiden av likhetstegnet i ligning (A1).  

Variablene på høyresiden er den såkalte lønnskilen 
𝐶𝑃𝐼

𝑃𝑌𝐹
 , som er forholdet mellom 

produsentreallønna  WPFK/PYF og konsumentreallønna 𝑊𝑃𝐹𝐾/CPI, og 

arbeidsledighetsprosenten UR. Økt avstand mellom konsumpris (CPI) og produsentpris (PYF) 

fører til at den fremforhandlede lønna øker. En varig økt arbeidsledighetsprosent (UR) har 

derimot en negativ effekt på lønnsnivået.10   

Ligning (A2) representer teorien for prisdannelsen i fastlandsøkonomien. Hypotesen er at 

produktmarkedet er preget av monopolistisk konkurranse. Prisnivået følger dermed utviklingen i 

9 For å spare litt notasjon har vi utelatt satsen for arbeidsgiveravgift. Denne variabelen her T1FK. 
Lønnskostnaden pr timeverk i privat Fastlands-Norge er WCPFK=(1+T1FK)WPFK.  
10 I NAM er det flere faktorer som påvirker lønnsnivået, dette er en stilisert framstilling. 
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nivået i lønnskostnader per produsert enhet, som er det samme som at lønnsandelen 
𝑊𝑃𝐹𝐾

𝑃𝑌𝐹 𝑍𝑌𝐹
 er 

konstant. Vi kan tenke på (A2) som ligningen som viser hva ønsket lønnsandel er fra bedriftenes 

side, dersom de kunne bestemme lønnsandelen ved ensidig å justere prisene til et «passe nivå». 

Ligning (A1) og (A2) har samme variable på venstresiden av likhetstegnene, nemlig (den 

naturlige) logaritmen til lønnsandelen i Fastlands-Norge. Dersom vi et øyeblikk betrakter 

situasjonen der både CPI/PYF, lønnskilen, og UR er bestemt utenfor systemet for lønns- og 

prisdannelsen, vil (A1) og (A2) utgjøre et overbestemt ligningssystem. Modeller som ikke har 

noen løsning har selvsagt begrenset praktisk interesse, siden vi jo ser fra nasjonalregnskapet at 

lønnsandelen blir bestemt i den virkelige verden.  

Imidlertid er det ikke slik at en overbestemt statisk modell innebærer at det korresponderende 

dynamiske systemet heller ikke har en løsning. Tvert imot vil det dynamiske systemet generelt 

ha én eller flere løsninger. Det eneste som utelukkes er helt stasjonære løsninger, der alle 

nivåvariablene som inngår i (A1) og (A2) holder seg på samme nivå i periode etter periode. 

Stabile løsninger i form av konstante vekstrater er derimot fullt mulige. Slike løsninger er 

selvsagt fullt ut relevante nå det gjelder priser og lønninger. Den økonomiske tolkningen er at 

tidsutviklingen av priser og lønninger blir påvirket av det presset som oppstår når (A1) og (A2) 

skal oppfylles samtidig. Dermed blir lønns- og prisinflasjonene påvirket av konflikten som ligger i 

at «reallønnsambisjonene» i norsk økonomi både er preget av kollektive forhandlinger 

(representert ved (A1)), og av bedriftenes ensidige prisfastsettelse (representer ved (A2)).  

Inflasjon er altså et uttrykk for konflikt om delingen «av kaka». På den annen side blir lønns- og 

prisdynamikken også en «demper» av den samme underliggende overbestemtheten, slik at det 

er mulig at den gjensidige påvirkningen mellom lønnsjusteringer og prispåslag danner et 

dynamisk system som er stabilt i den forstand at vekstratene trekkes mot konstante langsiktige 

vekstrater.  

Lønns- og prismodellen i NAM er nettopp et dynamisk system for endring CPI, WPFK og PYF som 

er slik at, dersom vi ser bor i fra alle de dynamiske leddene, vil ha samme form som ligning (A1) 

og (A2).  For å få et inntrykk av noen av egenskapene til det dynamiske systemet, kan vi betrakte 

Figur 1, der vi i tillegg til (A1) og (A2) har benyttet en forenklet (og log-linearisert)  

«konsumprisligning»:  

(A3)   ln(CPI) = γ ln(PB) + (1-γ) ln(PYF) 

til å omskrive (A1) og (A2) til: 

(A4) ln (
𝑊𝑃𝐹𝐾

𝑃𝑌𝐹∙𝑍𝑌𝐹
) = 𝑚𝑤  + 𝛾𝛽𝑤𝑒𝑙𝑛 (

𝑃𝐵

𝑃𝑌𝐹
) + 𝛽𝑤𝑢𝑙𝑛(𝑈𝑅)    𝛽𝑤𝑒 > 0,  𝛽𝑤𝑢 < 0

(A5) (
𝑊𝑃𝐹𝐾

𝑃𝑌𝐹∙𝑍𝑌𝐹
) = 𝑚𝑃 
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der den relative prisen PB/PYF er en reell valutakurs (bare uttrykt som forholdes mellom 

importpris og pris på innenlandske produkter, istedenfor utenlandsk og norsk 

konsumprisindeks). 

Figur A1: Fasediagram som illustrerer noen av egenskapene til lønns- og prisdannelsen i NAM. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Den stigende linjen i figuren tilsvarer ligning (A3). Linjen representer alle kombinasjoner av 

lønnsandelen og reell valutakurs som er forenlig med en konstant inflasjonsrate, som er gitt ved 

stigningstakten til PB («importert inflasjon»). Linjen har positiv helning fordi svakere reell 

valutakurs, gjennom lønnsforhandlingene, gir et press oppover på den «forhandlingsbaserte» 

lønnsandelen, som er et kompromiss mellom ambisjoner om konsumentreallønn og 

produsentreallønn.   

Den horisontale linjen, tilsvarende ligning (A4), viser de variabelkombinasjoner som er 

konsistente med at produsentreallønn stiger i takt med produktiviteten.  

De inntegnede pilene i figuren indikerer dynamikk.  I «område I», i figuren er inflasjonen lavere 

inn importert inflasjon, og realvalutakursen er dermed stigende. Samtidig er summen av pris- og 

produktivitetsvekst høyere enn lønnsveksten, slik at lønnsandelen er fallende, samtidig som det 
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Realvalutakurs 

Inflasjon = importert inflasjon 

Reallønnsvekst  = produktivitetsvekst 
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skjer en reell depresiering. I «område II», finner vi motsatt konstellasjon: Det finner sted reell 

appresiering samtidig som lønnsandelen synker.  De to siste områdene er karakterisert ved at 

lønnsveksten er høyere enn summen av pris- og produktivitetsvekst. I «område III», skjer 

økningen i lønnsandelen samtidig med en reell depresiering, og i «område IV» stiger 

lønnsandelen samtidig som det skjer er konkurranseevne forverring målt med den relle 

valutakursen. 

Skjæringspunktet mellom de to kurvene representerer likevekten (eller “steady-state”), der både 

valutakurs og lønnsandel ligger i ro fra den ene perioden til den andre. De nominelle vekstratene 

er også konstante, men forskjellige fra null.  Inflasjonsraten i Norge er lik prisveksten på 

importerte varer (regnet i norsk valuta), og veksten i nominelle lønningen tilsvarer summen av 

vekstraten i importportprisen og produktiviteten. 

Dersom det dynamiske systemet for pris- og lønnsjusteringer er stabilt, vil vi nærme oss 

likevekten i krysningspunktet selv om vi initialt befinner oss utenom likevekt. Det er selvsagt 

klart at mange slike systemer ikke vil være stabile. Men i NAM er dynamikken stabil under 

forutsetninger som er teoretisk rimelige og som har funnet empirisk støtte i data.  Dette betyr 

også at dersom vi befinner oss i likevekt initialt, og det skjer et skift i en av kurvene i figur A1, så 

vil lønnsandel og reell valutakurs over tid bevege seg fra den gamle og mot den nye likevekten.  

Dette er illustrert i figur A2, der vi tenker oss at det har skjedd endringer i produkt- og 

arbeidsmarkedet som har økt ledighetsprosenten på varig basis. Dersom økningen i ledigheten 

først leder til at lønnsveksten synker under sitt likevektsnivå, mens prisveksten er forholdsvis 

upåvirket til å begynne med, kan vi få den antydede dynamiske banen i figur A2. Først vil 

lønnsandelen falle, samtidig som realvalutakursen øker (depresierer) fordi den reduserte 

lønnsveksten etter kort tid vil smitte over på prisveksten.  

Imidlertid «vet» systemet at den nye likevekten vil innebære den samme lønnsandel som initialt, 

og på et tidspunkt vil dermed lønnsveksten bli høyere enn prisstigningen og produktiviteten slik 

at lønnsandelen igjen begynner å stige. Dermed kan vi få en syklisk bane, slik som det er tegnet 

inn i figuren.  
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Figur A3: Fasediagram som illustrerer dynamisk tilpasning av priser og lønninger fra «lav» ledighet i 
punkt a til «høy» ledighet i punkt b. 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Konklusjonen er at lønns- og prisdannelsen i privat Fastlands-Norge, slik den er modellert I NAM, 

har den viktige egenskapen at de er dynamisk stabile selv om ledighetsraten kan variere over et 

visst intervall. Dette er et viktig poeng, fordi mange makroøkonomiske modeller krever at 

ledighetsraten må innstille seg på ett, og bare ett nivå for at prosessen med pris- og 

lønnsjusteringer ikke skal bli eksplosiv og ustabil. I slike «naturlig ledighetsratemodeller» tillates 

ikke pris- og lønnsjusteringer å ha den doble rollen de har i NAM. Der er som nevnt lønns- og 

prisinflasjon både et uttrykk for konflikt mellom partene i arbeidslivet, og en «konfliktløser» i og 

med at realvalutakursen tilpasses slik at de to ulike målsettingene om lønnsandelen blir 

forenlige. 

Den modellen for lønns- og prisdannelse som vi har skissert, er basert forenklede forutsetninger, 

ikke bare i forhold til virkeligheten men også i forhold til hvordan denne delen av NAM er 

utformet. For eksempel er hovedegenskapene robuste overfor hva vi antar om nominell 

valutakurs. Den rimeligste tolkningen av det resonnementet som vi har vært igjennom er kanskje 

at vi har forutsatt en helt fast valutakurs. Det er derfor interessant å merke seg at 

formaliseringen av modellen bygger på det andre ytterpunktet, nemlig at nominell valutakurs 

følger en «random walk». Det avgjørende for stabiliteten er nemlig ikke at nominelt 
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Realvalutakurs 
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valutakursnivået har en likevekt. Det avgjørende er at vekstraten i valutakursen har en 

veldefinert likevekt (behøver ikke være null) som den går mot. Det følger dermed, så å si uten 

videre, at stabiliteten i lønns- og prisdannelsen også vil gjelde i mellomtilfeller, der valutakursen 

bestemmes i markedet, men er under påvirkning av risikopremien mellom aktiva i norske kroner 

og valuta, oljeprisen og kanskje selve reelle valutakursen fordi den påvirker tilbudet av valuta 

som følge av transaksjoner med varer og tjenester. NAM inneholder nettopp en slik modell for 

valutamarkedet.  

En annen måte å modifisere modellen som ligger til grunn for Figur A1 og Figur A2 er å endre 

status for UR fra å være en eksogen variabel til å være en endogen variabel. Figur A3 viser vi en 

simulering av en slik teoretisk modell. Vi har benyttet det samme ligningssystemet som i 

fasediagrammene, og har lagt til en dynamisk ligning for ledigheten der sterkere valutakurs øker 

ledigheten. Vi har også benyttet parameterverdier som er representative for de vi finner med 

økonometrisk estimering av det «fulle ligningssystemet» i NAM. 

Grafene i Figur A3 viser hvordan ledighet, lønnsandel og realvalutakurs responderer på et stort, 

men midlertidig sjokk i ledighetsprosenten (i simuleringsperiode 151). Siden sjokket er 

midlertidig, men også som et prov på stabilitet, ser vi at alle variablene over tid vender tilbake til 

de nivåene de hadde før sjokket inntraff. Vi ser også at det sykliske forløpet fra Figur A2 

framkommer i denne simuleringen av teorien der ledigheten er bestemt sammen med pris- og 

lønnsveksten.  

Figur A3: Simulering av den teoretisk lønns- og prismodellen utvidet med en relasjon for 
ledighetsraten. Panel a. viser hvordan ledigheten reagerer på et én periodes eksogent sjokk, og de 
tre andre panelene viser responsen i lønnsandelen, realvalutakurs og innenlandsk prisinflasjon.    
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Vedlegg B: Konstruksjon av en forlenget tidsserie for lønn 
per årsverk i kommunal forvaltning.  

Serien for lønn per årsverk i Figur 2 ovenfor er forlenget ved å multiplisere lønn per timverk i 

offentlig forvaltning (dette er en uoffisiell tidsserie som brukes KVARTS modellen) med en 

indikator for timeinnholdet per årsverk i offentlig forvaltning. Denne indikatoren har vi hentet 

fra det årlige nasjonalregnskapet. Den årlige tidsserien er gjort om til en kvartalsserie ved hjelp 

av lineær interpolering. 

Den konstruerte tidsserien for lønn per årsverk er vist i figuren nedenfor. Kjedingen bakover ser 

ut til å være relevant siden det ikke er noe stort brudd mellom 4. kvartal 1994 og 1. kvartal 1995. 

Det kan være et større problem at den offisielle serien, tross alt, viser mer variasjon over året 

enn det det konstruerte serien gjør. 

Figur B1: Konstruert «lang» tidsserie for lønn pr 1000 årsverk (heltidsekvivalent) i kommunal 
forvaltning 

Kilde: SSB, Statistikkbanken og egne beregninger 
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