
 

Innspill til høring for «Økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023». 

Høringsfrist 2.des. 2022. 

 
Innspill fra følgende fagforeninger: 
 
 

NITO, Akademikerforbundet, Fagforbundet, 
Utdanningsforbundet.  

 

Bakgrunn for innspillet: 

Hovedtillitsvalgte i fagforeningene ønsker å gjøre kommunestyret i Øyer kommune klar 
over en økende bekymring angående misnøye blant ansatte i Øyer kommune mtp. 
lønnsoppgjør. Arbeidstakere omfattet av lokale forhandlinger har de siste årene opplevd 
et betydelig reallønnstap. Vi ser med bekymring på at foreslått budsjett for 2023 mest 
sannsynlig vil medføre nok et lønnsoppgjør med reallønnstap. Vi har forståelse for 
vanskelige tider både med tanke på pandemi, økonomi, strøm osv., men ansatte i Øyer 
kommune er heller ikke annet enn det noe utslitte uttrykket «vanlige folk» som får svi for 
akkurat de samme forholdene i sin privatøkonomi. 

Ansatte/fagforeningene ble i 2020 bedt om lojalt å stille opp for kommunen/Norge i 
pandemien. Kommuneøkonomien ble antatt å få betydelige utfordringer og det ble enighet 
om et oppgjør der samtlige fikk et kronebeløp på kr. 3 100,-. At endelig regnskap for 
kommunen dette året endte med positivt resultat samt mulighet til avsetning til 
disposisjonsfond virket noe merkelig. 

Lønnsoppgjøret 2021 ble heldigvis noe bedre, men langt i fra en «erstatning» for 
foregående år. Det ble mer som et lønnsoppgjør alla et normalår.  

I årets lokale lønnsoppgjør er det også svært dårlige tall for ansatte, langt under landsnitt. 
I budsjettet for 2022 var deflator lagt inn med 2,8% for lønnsvekst. Reel prisvekst for 
perioden mai 2021 -mai 2022 viste seg å bli 5,7%, med et stadig økende tall for KPI 
videre utover året, siste tall fra SSB 7,5% (okt.-okt.). 

I årsbudsjettet for 2023 ser vi at deflator lønnsvekst på 3,7% er lagt til grunn basert på tall 
fra regjeringen. Det er budsjettmessig korrekt å bruke dette, men lite tyder på at tallet kan 
oppfattes som reelt. Flere økonomer uttaler seg om at prisveksten ligger an til å bli langt 
høyere også i 2023 enn regjeringens vurdering/grunnlag for benyttet deflator. Både SSB 
og Norges Bank mener prisveksten blir høyere.  Det er dermed mye som tyder på at 
kommunen alt nå i budsjettet legger opp til nok et svakt lønnsoppgjør for sine ansatte ved 
å forholde seg til urealistiske tall. 

Innspill: 

Fagforeningene aksepterer at deflator på 3,7% brukes i budsjettsammenheng, men har en 
forventing om at en buffer bør avsettes, eller at enkelte investeringer først iverksettes etter 
at man har kunnskap til å sikre et anstendig lønnsoppgjør. Fagforeningene er reelt 
bekymret for konsekvenser dersom man får nok et lønnsoppgjør med reallønnstap. 
Ettervirkninger kan med stor sannsynlighet påføre kommunen store kostnader for å måtte 
dekke inn en betydelig kompetanseflukt fra kommunen.   

 


