
Flere barn med vedvarende lave 
 husholdningsinntekter
10,7 prosent av alle barn i Norge tilhørte en 

husholdning med vedvarende lavinntekt i 

2017, mot 10,3 prosent året før. Barn med 

innvandringsbakgrunn er i flertall, men de 

siste årene har det også blitt flere barn uten 

innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen, 

melder Statistisk Sentralbyrå 18.02.2019.

Å tilhøre en husholdning med vedvarende 

lavinntekt betyr at man har relativt lite penger 

å rutte med sammenlignet med det som ellers 

er vanlig i samfunnet.

I 2017 bodde nærmere 106 000 barn under 

18 år i husholdninger med vedvarende 

lavinntekt. Det er vel 4 000 flere enn året før, 

og i alt 10,7 prosent av alle barn under 18 år 

tilhører nå en lavinntektshusholdning. Tallene 

har økt kraftig fra 2011, hvor 7,6 prosent tilhør-

te denne gruppen.

Nøkkeldata for lønnsoppgjøret

– Når økonomien går godt, må arbeidstakerne 

få en del av overskuddet. De siste årene har 

prisveksten vært høyere enn det som er lagt til 

grunn for lønnsoppgjørene. Vi forventer at 

årets mellomoppgjør bøter på dette, sier leder 

i Akademikerne, Kari Sollien.

Mandag 18. februar presenterte Teknisk bereg-

ningsutvalg (TBU) sin foreløpige rapport om 

grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2019. 

Gjennomsnittslønnen i arbeidslivet økte 

med 2,8 prosent og lønnsforskjellene mellom 

kvinner og menn ble redusert mellom 2017 og 

2018, ifølge den foreløpige rapporten fra 

Teknisk beregningsutvalg (TBU). Den 

gjennomsnittlige lønnen for kvinner utgjorde 

88,5 prosent av den gjennomsnittlige lønnen 

for menn i 2018. 

Prisveksten fra 2018 til 2019 blir på om lag 

2,2 prosent, mener utvalget, men det er 

usikkerhet om kronekurs og strømpriser. 

Ifølge TBU økte årslønnen for både 

industriarbeidere og industrifunksjonærer i 

NHO-bedrifter og industrien samlet med 2,75 

prosent fra 2017 til 2018. Anslaget var 2,8 

prosent ved hovedoppgjøret i 2018. De 

foreløpige beregningene for de fleste store 

forhandlingsområdene er også nær dette 

tallet.

Lønnsoverhenget til 2019 varierer fra 0,7 til 

2 prosent.

Liten reallønnsvekst 

Prisveksten de siste årene har vært sterkere 

enn de anslag som ble lagt til grunn ved 

lønnsoppgjørene. Lønnstakere med en 

årslønn og en lønnsvekst fra 2017 til 2018 som 

gjennomsnittet for alle lønnstakere, som var 

2,8 prosent, har fått en vekst i reallønn før 

skatt på 0,1 prosent.

TBU anslår foreløpig en konsumprisvekst 

på om lag 2,2 prosent i 2019. Usikkerheten i 

prisvekstanslaget for 2019 er spesielt knyttet 

til utviklingen i kronekursen og energiprisene 

fremover.

TBU

Teknisk beregningsutvalg (TBU) skal legge til 

rette for at partene i arbeidslivet og myndighe-

tene har en felles forståelse av situasjonen for 

norsk økonomi før lønnsoppgjørene i privat og 

offentlig sektor starter. Rapporten som ble lagt 

fra 18. februar er en foreløpig rapport. En 

endelig versjon vil ventelig foreligge i slutten av 

mars og legger rammene for årets lønnsopp-

gjør. Rapport nr. 2 utgis i juni og oppsummerer 

lønnsoppgjøret for inneværende år.
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