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Et ter at par te ne i norsk ar beids liv i vår ut sat te alle årets 
lønns opp gjør til nå i høst, er det i må ne de ne frem over 
ett spørs mål som duk ker opp en rek ke ste der. 

Er du klar for å gå ned i lønn? 
Nei, sva rer du sik kert, men det er vel det vi alle må være 
for be redt på i 2020 og kan skje i 2021 også, el ler? 

Le de re i en rek ke virk som he ter har i skri ven de stund god tatt 
lønns kutt på mel lom fem og 20 pro sent. Og jeg vil tro at de fles te 
tann le ge ne i pri vat sek tor vil ha en mar kant lønns ned gang i år. Så 
langt, har vi ikke re gist ret det sam me for det an sat te hjel pe per so-
nel let i den pri va te tann hel se tje nes ten. Det er kan skje ikke så rart. 
Det å bli bedt av ar beids gi ver om å gå ned i lønn vil for de fles te 
opp le ves som et eks tremt inn gri pen de til tak. 

Li ke vel må det kan skje til for å red de virk som he ten, og 
be hol de job ben. Og man ge vil kan skje si at det te er en del av 
dug na den det te også. 

Å gå ned i lønn vil for dem med re la tivt so li de løn nin ger kan skje 
ikke by på nev ne ver di ge pro ble mer, men for dem med løn nin ger 
mel lom kr 300 00,- og kr 400 000,- per år kan det vir ke dra ma tisk. 
En for ut set ning for å lyk kes med en av ta le om lønns ned gang er at 
alle er med og at alle for står be ho vet og be grun nel sen for kut tet. 
In for ma sjon og dia log er der for helt ve sent lig. 

Lønn er av talt i den en kel tes ar beids av ta le, og for å kun ne gå 
vekk fra den av ta len må ar beids gi ver drøf te og for hand le med 
hver en kelt, even tu elt med de til lits valg te el ler de an sat tes 
for en in ger. Hvor dan man går frem vil av hen ge av hvil ke av ta ler 
som lig ger til grunn for lønns fast set tel sen i ut gangs punk tet. 
Man ge har for eks em pel valgt å føl ge den så kal te møns ter av ta-
lens lønns ni vå er og vi ser til den ne i den en kel tes ar beids av ta le. 
Uav hen gig av om man har det el ler ikke, kan ar beids av ta len 
un der git te for ut set nin ger re for hand les. 

Om man kom mer frem til et for hand lings re sul tat vil kun ne 
være helt av gjø ren de for virk som he tens frem tid. Gjen nom 
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ko ro na kri sen har vi sett at man ge virk som he ter er gått kon kurs 
og vi har sett at an sat te som ikke har vist for hand lings vil je om 
lønns ned gang, i nes te om gang er blitt møtt med per mit te rin ger 
el ler i ver ste fall ned be man nin ger. 

Det er det te vir ke lig hets bil det prak sis ei er ne, de til lits valg te og 
hjel pe per so nel let vil måt te for hol de seg til, når de mø tes til 
for hand lin ger og lønns sam ta ler i 2020, og kan skje også i 2021. De 
sto re lønns opp gjø re ne er ut satt til sep tem ber, men al le re de nå 
bør de uli ke ak tø re ne for be re de seg på tøff e for hand lin ger. Sær lig 
våre med lem mer i pri vat sek tor som in ne har ar beids gi ver rol len. 

An slage ne for lønns opp gjø ret og ut sik te ne for norsk øko no mi, 
som vi ble in for mert om i vår, er snudd på ho det. Nå for ven ter vi 
høy ar beids le dig het, og et stort fall i brut to na sjo nal pro dukt 
(BNP). Tann hel se tje nes ten vil ikke være upå vir ket av det te. 

Et klas sisk ho ved krav ved lønns opp gjør er økt kjø pe kraft, for 
å få det må lønns veks ten over sti ge pris veks ten. 

Hva med et null opp gjør da, vil vi ikke kun ne få det i det 
mins te? 
I år vil man ge ten ke «be hol der jeg lønna er jeg for nøyd», men 
med den pris stig nin gen vi kan få på grunn av en eks tremt svak 
kro ne, og der med økte im port pri ser, kan det te by på pro ble mer. 
Det er for skjell på å be hol de lønna og å be hol de kjø pe kraf ten. 
Skal ar beids ta ker ne be hol de kjø pe kraf ten må lønna jus te res i 
tråd med pris stig nin gen, og vi får et så kalt null opp gjør. 

De sto re ta riff om rå de nes lønns opp gjør er alle flyt tet til godt 
ut i sep tem ber, men det er usik kert om lønns opp gjør i den 
en kel te be drift i det heletatt blir gjen nom ført i 2020. Fle re 
sen tra le ak tø rer ber om at par te ne i norsk ar beids liv tar en fot i 
bak ken, pro lon ge rer ta riff av ta le ne, blir med på dug na den, og 
ut set ter årets lønns opp gjør til 2021. Tann le ge for en in gen 
vur de rer det sam me for «Møns ter av ta len». 

Re gje rin gen der imot, spår i re vi dert Na sjo nal bud sjett (mai) 
en lønns vekst på 1,5 pro sent. 




