Tariffoppgjøret 2020

Oslo, 23. juni 2020

Nye bakgrunnstall for oppgjøret
Fredag 19. juni la det tekniske beregningsutvalget (TBU) frem sin endelige rapport foran
inntektsoppgjøret 2020.
Situasjonen og utsiktene for norsk økonomi har endret seg fullstendig siden mars da TBU la
frem sin opprinnelige rapport. Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har hatt og har på det norske samfunnet med lavere etterspørsel, lavere oljepris,
mindre reising, mindre turister og nedstenging av deler av næringslivet.

Hva har endret seg siden forrige TBU-rapport 18. februar?
Mange permitterte og arbeidsledige
I kjølvannet av korona-pandemien har antallet permitterte arbeidstakere økt raskt til et
rekordhøyt nivå, og den registrerte arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden 1933.
Antallet permitterte falt i mai og juni, men er likevel fortsatt høyt. Registrerte arbeidssøkere
utgjorde per 16. juni 10,8 prosent av arbeidsstyrken, herav 6,1 prosent helt og delvis
permitterte. Til sammenligning var ledigheten før korona-utbruddet på 3,6 prosent.
Svak prisutvikling
TBU anslår en konsumprisvekst på 1,2 prosent fra 2019 til 2020. Det er i år spesielt stor
usikkerhet i prisvekstanslaget. Usikkerheten er blant annet knyttet til utviklingen i
kronekursen og energiprisene, samt de videre konsekvensene av koronakrisen. TBU vil
vurdere om det er behov for å oppdatere prisvekstanslaget i august.
Rekordlav styringsrente
Styringsrenten er nå på et historisk lavt nivå, 0 prosent. Rentene forventes å være lave i
mange år fremover og SSB anslår en forsiktig renteoppgang fra 2022. De lave rentene vil bidra
til reduserte lånekostnader for husholdninger og virksomheter, samtidig vil Norges Banks
tiltak om nye utlån til virksomheter bidra til å opprettholde aktiviteten.
Lønnsvekst og lønnsoverheng
Tabellen nedenfor viser TBU-tallene fremlagt i rapporten 18. februar og 19. juni i år. Som dere
ser er det bare mindre endringer i disse.
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Årslønnsvekst og lønnsoverheng
Årslønnsvekst alle 2018-2019
Årslønnsvekst 2018-2019 industriarbeidere
Årslønnsvekst 2018-2019 industrifunksjonærer
Lønnsoverheng 2019-2020 industriarbeidere
Lønnsoverheng 2019-2020 industrifunksjonærer
Lønnsoverheng 2019-2020 varehandel (Virke-området)
Lønnsoverheng 2019-2020 kommune
Lønnsoverheng 2019-2020 stat
Lønnsoverheng 2019-2020 Spekter minus helseforetak
Lønnsoverheng 2019-2020 helseforetakene

TBU 18. februar
3,5 %
3,1 %
3,0 %
1,1 %
1,3 %
1,0 %
1,2 %
1,2%
0,8 %
1,0 %

TBU 19. juni
3,4 %
3,1 %
3,0 %
1,2 %
1,3 %
1,1 %
1,2 %
1,2 %
0,9%
1,0%

Oppsummering
Som følge av koronapandemien er frontfagsoppgjøret utsatt til 3. august. Forhandlingene
gjennomføres i en situasjon hvor arbeidsledigheten er høy og mange virksomheter sliter
økonomisk. Dette; sammen med lavere internasjonal aktivitet, vil trolig bidra til at årets
oppgjør blir moderat.
Samlet overheng for alle sektorer er på 1,2 %, det er tilsvarende som forventet prisstigning.
Uten tillegg lokalt eller sentralt så vil man derved sitte igjen med samme reallønn som i 2019.
Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår en gjennomsnittlig årslønnsvekst i 2020 og 2021 på 2
prosent. Norges Bank anslår i sin pengepolitiske rapport fra mai at lønnsveksten for 2020 blir i
underkant av 2 prosent. Hvis dette skulle bli resultatet så vil det innebære en svak
reallønnsøkning for de fleste i 2020.
Parat har som målsetning at alle våre medlemmer skal ha reallønnsvekst i 2020.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om oppgjøret kan du ta kontakt med forhandlingsavdelingen i Parat på:
Telefon: 21 01 36 00 eller e-post: tariff@parat.com
Informasjon om oppgjøret på ditt tariffområde og din avtale finner du på
www.parat.com/Parat Tariff Der finner du også kontaktinformasjon til avtaleansvarlig.
Med vennlig hilsen
Forhandlingsavdelingen i Parat
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