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ÅRLIG LØNNOPPGJØR 2017 

I KS-OMRÅDET 
Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen 

kapittel 3 og 5 
 

Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene for ansatte i 
kapittel 3 og 5 nærmer seg  

 
Sammendrag av de viktigste momentene ved årets lokale lønnsoppgjør: 

 
 

Anbefalt krav:   
1) Kravet bør reflektere at man skal gjennomføre forhandlinger, 

få et resultat som gjenspeiler medlemmenes arbeidssituasjon 
og lønnsutviklingen i samfunnet (4-5 % ?). 

2) Sikre at alle medlemmene har lønn som minimum er i tråd 
med de nye minstelønningene for ansatte med mastergrad i 

kapittel 4. 
 
 

Mål for forhandlingene:  
1) Et godt lønnsoppgjør   
2) Naturviterne anslår at gjennomsnittet i kapittel 5 får ca. 3,5 

% i 2017. 
3) Ansatte i kapittel 4 får 3,26 %. Arbeidsgiver må ha veldig 

gode argumenter hvis Naturviterne skal akseptere mindre 
enn gjennomsnittet i kapittel 4. 

 
Virkningsdato:   1. mai 2017 
 
Forhandlingsfrist:  1. oktober 2017 



Kapittel 4 får en lønnsutvikling på 3,26 % i 2017 
 

I kommuner og fylkeskommuner skal det nå gjennomføres forhandlinger for kapittel 
5 og kapittel 3.  
 

Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2017 
Som en viktig del av tariffoppgjøret for 2016 og 2017 ble partene enige om å heve 

minstelønningene i kapittel 4B vesentlig i 2016 og i 2017. Fra 1. juli 2017 er 
minstelønningene i 4B og 4C (lærerne) like. 
 

De stillingene som var i kapittel 4B hadde 10 år som maksimal ansiennitet. Stillinger 
i kapittel 4C hadde 16 år. I løpet av denne tariffperioden er begrepet 4B og 4C 

fjernet og alle får en ansiennitetsskala til 16 år. 
 
Lønnsoppgjøret i 2017 har en klar profil som prioriterer de med lang utdanning! 

Kommunene lønner bedre enn privat sektor når man sammenligner ansatte med lite 
utdanning, men lønnsnivået for ansatte med lang utdanning er langt bak privat 

sektor. Ved dette lønnsoppgjøret har partene valgt å prioritere langtidsutdannede. 
Denne profilen bør følges opp ved de lokale lønnsoppgjørene i kapittel 3 og 5. 

 
Minstelønningene blir hevet med gjennomsnittlig 2,06 %, men det er en klar profil 
som prioriterer ansatte med høyskoleutdanning eller mer. Som eksempel kan vi 

nevne alle ansatte (i kapittel 4) med mastergrad får 30 000 kroner og de på 
16 års ansiennitet får 51 700 kroner! 

 
Hva har Naturviternes medlemmer i kapittel 4 fått? 
Naturviterne organiserer noen hundre lektorer som er plassert i tariffavtalens 

kapittel 4C/gruppe 2. Våre medlemmer er i hovedsak Lektor eller Lektor med 
tilleggsutdanning.  

 Lektor gruppene får i underkant av 2 % i år 
 Ansatte i lederkoder i kapittel 4 har fått 2 % 
Disse gruppene har fått lave sentrale lønnsoppgjør både i 2016 og 2017, så det er 

viktig at de fremmer krav ved forhandlingene om den lokale potten på 0,9 %, som 
det blir forhandlet om før 15. oktober 2017. (Se vedlegg 1.) 

 
 

Bakgrunnsinformasjon 

 
Naturviterne i KS-området hadde en svakere lønnsutvikling enn gjennomsnittet i 
kapittel 5 frem til 2016. Forklaringene kan være sammensatte, men det er viktig at 

våre medlemmer vet at det ikke har vært noen lønnsfest blant Naturviternes 
medlemmer, hvis arbeidsgiver hevder at kapittel 5 har fått så mye… 

 
 Gjennomsnittslønn for alle heltidsansatte i Norge: kr 540 000 (SSB) 
 Gjennomsnittlig lønn for alle Naturviternes medlemmer i KS-området er  

kr 576 000 pr. 1. november 2016 (+ 4,3 %). Tallet er påvirket av konflikten med 
KS fra 2015. 

 
 For medlemmer med mastergrad er gjennomsnittslønnen kr 588 000 (+3,7 %) 
 For medlemmer med bachelorgrad er gjennomsnittslønnen kr 544 000 (+5 %) 

 
Se lønnsstatistikk på www.naturviterne.no  

  
 
 

http://www.naturviterne.no/


Store forskjeller på forskjellige utdannings- og yrkesgrupper: 

Det har vært stor etterspørsel etter tannleger, leger, psykologer og ingeniører siden 
etableringen av lokale lønnsoppgjør i 2002. Kommunenes behov for å rekruttere og 

beholde disse yrkesgruppene har medført vesentlig høyere lønninger disse 
yrkesgruppene. 
 

Hvis det var slik at alle lønnskapitlene skulle ha samme lønnsvekst, så er det de 
andre yrkesgruppene i kapittel 3 og 5 som må betale for dette ved tilsvarende lavere 

lønnsvekst. Dette er urettferdig og Naturviterne kan ikke akseptere at et slik prinsipp 
legges til grunn for forhandlingene. 
 

Rådgiving fra KS til kommunene vedr. forhandlinger etter kap. 3.4 og 5.1 
 

• KS anbefaler at det gjøres egne beregninger 
Det anbefales å beregne nøkkeltallene for årslønnsvekst, overheng og 
lønnsglidning m.m. for egne stillinger i kommunen i henholdsvis kapittel 3.4 

og kapittel 5. Slike beregninger er nødvendige for å kunne sammenligne 
lønnsveksttall med andre grupper av arbeidstakere, f.eks. arbeidstakere 

lønnet etter kapittel 4 i HTA. 
 

Naturviterne mener at det er viktig at Akademikernes medlemsforeninger aktivt 
arbeider med å sikre at lokale lønnsoppgjør fortsatt skal være frie, og at det ikke er 
de sentrale partene som skal bestemme hva som passer den enkelte kommune best, 

eller begrense de lokale parters muligheter til å tilpasse seg arbeidsmarkedet og 
lokale behov.  

 
Lokalt overheng og lønnsglidning 
Hva er et overheng? ”Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet 

av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor 
lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg i det andre 

året.” 
 
Dersom arbeidsgiver insisterer på å beregne et lokalt overheng (og/eller 

lønnsglidning), må det beregnes eget overheng for hver enkelt fagforening. De 
forskjellige elementene i overhenget må vurderes enkeltvis. 

 
Hva bør være med i beregning av lokal overheng?  

1. Lønnsøkning på grunn av økt ansvar/nye arbeidsoppgaver  NEI 

2. Lønnsøkning på grunn av ny/økt kompetanse    NEI 
3. Lønnsøkning på grunn av arbeidsmarkedet (rekrutter å beholde) NEI 

4. Lønnsøkning på grunn av resultatoppnåelse     JA 
5. Lønnsøkning på grunn av økt effektivitet     JA 
6. Normale lønnstillegg i tråd med lønnsutvikling i samfunnet  JA 

 

Hva bør være med i lokal lønnsglidning? 

1. Rekruttere og beholde        NEI 
2. Nye stillinger         NEI 

3. Differanse mellom en som slutter og en som begynner   NEI 
4. Automatiske lønnsopprykk knyttet til ansiennitet el.   JA 

 

 
 

 
 
 



Bruk av overheng og glidning lokalt: 

 
• Positivt: Overheng og lønnsglidnings betraktninger er godt egnet til å gi 

budsjettansvarlige en oversikt over hva som kan forventes i 
fremtiden  

 

• Negativt: Overheng og lønnsglidning er ikke egnet for forhandlinger på 
individnivå, eller for små grupper. Lønnsendringer på grunn av 

tilbud om ny jobb, ny kompetanse, større ansvar, nye stillinger osv. 
gir urimelige og utilsiktede utslag. 

 

 

Tariffpolitiske forutsetninger er borte  
 
KS og Akademikerne er nå enige om å ikke lengere ha egne tariffpolitiske 
forutsetninger. 

Den nye teksten i kapittel 5.1 (tidl. §5.2): Årlige lønnsforhandlinger: 

«Forhandlinger etter denne bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 
01.05 og 01.10 hvert år. 

Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til 
kommuneøkonomien, kommunen, fylkeskommunen, virksomhetens og bedriftens 

totale situasjon, herunder økonomi, krav til effektivitet samt lønnsutviklingen i KS-
området og andre sammenlignbare tariffområder. 

Ved forhandlinger kan det avtales både generelle og individuelle tillegg samt avtales 

at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver. 

Virkningsdato for lønnsendringene er 1.5 med mindre partene lokalt har kommet til 
enighet om en annen virkningsdato for iverksetting.» 

 
 

Lønnsnivå for stillingskoder i kapittel 3 og 5 (grunnlønn): 

 
Tittel    Stillingskode  Årsverk  Gj.lønn  Økning 

Kapittel 5 
Advokat    8001  160  754 164 1,9 % 
Arkitekt    8535  356  604 092 1,3 % 

Ingeniør     8084  4047  558 972 2,3 % 
Jordmor    8209  335  532 488 2,7 % 

Konservator    8103  69  562 392  3,4 % 
Leder kapittel 5   8451  3768  614 592 2,5 % 
Lege     8527   1359  807 876 2,3 % 

Psykolog     8470  543  609 108 2,7 % 
Rådgiver     8530  12900 572 832 2,6 % 

Tannlege    8301  1019  679 740 2,0 % 
 
Kapittel 3 

Avd. leder /und.insp/fagl. 9954  1722  664 992  -  
Rektor /leder   9951  2371  707 916  -  

Leder kapittel 3.4   9451  8147  675 240 1,8 % 
Øverste administrative leder  9450  438  978 756 - 

 
Gjennomsnitt for alle ansatte i kapittel 5: kr 594 408. 
 



Virkningstidspunkt for den årlige lønnsreguleringen 
 
Virkningstidspunkt for lønnsforhandlinger for kapittel 3 og 5 er 1. mai, med mindre 
partene lokalt kommer til enighet om en annen virkningsdato. Naturviterne har ikke 

noe i mot at det brukes 1. juli eller 1. september som virkningsdato, hvis partene 
lokalt mener at dette gir et bedre forhandlingsresultat. 

 
Noen arbeidsgivere ønsker å bruke 1. januar som virkningsdato. Erfaringene viser at 
dette over tid gir en lavere lønnsutvikling for de ansatte. Naturviterne oppfordrer 

medlemmene til å være forsiktige med å inngå avtaler med virkningstidspunkt 1. 
januar. 

 
Hvis én av partene (arbeidsgiver eller arbeidstaker) ønsker å beholde 1. mai som 
virkningsdato, så blir det 1. mai.  

 
 

Krav om forhandlinger om den årlige lønnsreguleringen 
 

Det er arbeidsgivers ansvar å ta initiativ til forhandlingene. Hvis arbeidsgiver ikke 
gjør det, så må de tillitsvalgte kreve forhandlinger om den årlige lønnsreguleringen. 

Hovedtariffavtalens § 3.2.4 og § 5.1 første ledd er hjemmelen for forhandlingene. 
 
 

Stillinger med krav til masterutdanning  

 
Det er avtalt et minstelønnsnivå for stillinger med krav til mastergrad i kapittel 4. 

Minimumslønnen for ansatte med mastergrad er kr 489 800 for nyutdannede og kr 
592 200 ved 16 års ansiennitet. (Se vedlegg 2.) 

 
Dette minstelønnsnivået er direkte overførbart til kapittel 5. Arbeidsgiverne kan ikke 
forskjellsbehandle ansatte ut fra hvilket kapittel de er omfattet av. Arbeidsgiver kan 

derimot lønne forskjellig ut fra individuelle kriterier, men de kan ikke lønne noen 
under en fastsatt minimumslønn for et utdanningsnivå.  

 
Det er ikke et krav at arbeidsgiver må ha et formelt krav om mastergrad i 

stillingsutlysningen. Hvis arbeidsgiver har en åpen utlysningstekst og velger å 
ansette en med mastergrad, så er de forpliktet til å lønne i forhold til 
tariffbestemmelsene for de med mastergrad. 

 
Det er viktig at alle forhandlere benytter seg av dette argumentet og sørger for at 

alle med mastergradutdanning kommer opp på tilsvarende minstelønn, eller høyere. 
Alle med utdannelse fra NMBU (UMB/NLH) eller tilsvarende har en utdanning som 
tilsvarer dagens mastergradsutdanning. (Se vedlegg 2.) 

 
Denne stillingskategorien er forbeholdt stillinger som har sitt utgangspunkt i kap. 4. 

Eksempler kan være sykepleier med mastergrad eller fysioterapeut med mastergrad. 
 
 

Forberedelse til forhandlingene 
 
Grundige forberedelser er avgjørende for et godt forhandlingsresultat. Tillitsvalgte vil 
ved gode forberedelser tilkjennegi kunnskap og kompetanse overfor arbeidsgivers 

representanter og egne medlemmer, og dermed bidra til å skape et konstruktivt 
forhandlingsklima. Forberedelse til lønnsoppgjøret er en prosess som bør foregå 



gjennom hele året, ved at man har jevnlig kontakt med administrativ leder, 

personalledelsen og eventuelt økonomiansvarlig for å holde seg à jour med hva som 
skjer i kommunen/fylkeskommunen/virksomheten.  

 
Tillitsvalgte må samle og fremføre relevant bakgrunnsstoff og argumentasjon som 
underbygger de kravene som fremmes. Materiale kan ofte hentes i arbeidsgivers 

egen dokumentasjon gitt i handlingsplaner og andre strategiske dokumenter.  
 

Lønnsstatistikk som viser lønnsnivå og lønnsutvikling for akademikergruppene i eget 
og andre tariffområder, og medlemsforeningenes egne lønnsstatistikker, kan med 
fordel brukes i kravoppbyggingen eller fremføres som argumentasjon for å 

underbygge kravene. 
  

De tillitsvalgte bør på forhånd ha lagt en forhandlingsstrategi der bl.a. fordelingen 
mellom ulike lønnstillegg blir vurdert, og hvilke type lønnstillegg det er rimelig 
mulighet for å få gjennomslag for. I hvor stor grad man skal prioritere generelle 

tillegg fremfor individuelle lønnstillegg bør man ha en klar mening om før 
forhandlingsstart. 

  
Man kan velge å ha forhandlingsutvalg. Utvalget kan bestå av en forhandlingsleder, 

en sekretær samt eventuelt en tredje person som kan gis i oppdrag å observere 
motparten under forhandlingene eller foreta økonomiske beregninger. Bli enige om 
arbeidsfordelingen. Det er forhandlingsutvalget som fremmer kravene overfor 

arbeidsgiver før og under forhandlingene. Under forhandlingene er det kun 
forhandlingsleder som fører ordet. Lederen kan eventuelt spørre de andre 

medlemmene i utvalget om de har utfyllende kommentarer eller spørsmål knyttet til 
forhandlingene etter at lederen har gjort seg ferdig. 
 

 

Hva kan det forhandles om? 
 
De fleste av Naturviternes medlemmer skal forhandle etter HTA kapittel 5 pkt. 5.2. 

Dette er ordinære forhandlinger uten sentrale føringer. I avtalen sies det at det ved 
lønnsregulering skal tas hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet eller andre 

sammenlignbare tariffområder, kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens totale 
situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. Det sies også at ved 
lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet og den enkelte 

ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Ved forhandlinger kan 
det gis både generelle og individuelle tillegg. Lønn skal fastsettes som årslønn.  

 
Naturviterne anbefaler at lønnsreguleringer etter kapittel 5 foretas som prosentvise 
endringer, enten tillegg gis som generelt tillegg, individuelt tillegg eller gruppetillegg. 

Dette forenkler oversikten i forhandlingenes økonomi. Forutsatt at partene lokalt 
fortsatt ønsker å opprettholde ansiennitetstillegg for enkelte stillinger, anbefaler vi at 

ansiennitetsopprykk skjer ved x % i tillegg til grunnlønn. 
 
 

Drøftingsmøtet 
 
Arbeidsgiver er forpliktet til å innkalle til drøftingsmøte før forhandlingene, jfr. HTA 

kapittel 3.2.1. Det skal avholdes eget drøftingsmøte for kapittel 3 og 5. (HTA § 
3.2.1) Retningslinjer for lokale forhandlinger – God Forhandlingskikk (vedlegg 3) gir 

gode føringer der hvor partene ikke enes om annet. 
 



Drøftingsmøtet skal legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å 

arbeide med konkrete krav og tilbud. Drøftingsmøtet er en veldig viktig del av 
forberedelsene til forhandlingene! 

 
Det er viktig at de som skal forhandle stiller i drøftingsmøtet, og at man tenker i 
gjennom hvilke tema eller saker man ønsker å ta opp i drøftingsmøtet. 

Drøftingsmøtet legger klare føringer på forhandlingene. 
 

I drøftingsmøtet skal/bør partene blant annet ta opp: 
 Erfaringer fra tidligere forhandlinger 
 Forhandlingsløpet 

 Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning 
 Hvem som omfattes av forhandlingene 

 Forholdet til uorganiserte 
 Lokal lønnspolitikk 
 Lokale lønnskriterier 

 Tvisteløsning 
 Hvordan har lønnsutviklingen vært for de ansatte i kapittel 3 og 5? 

 Likelønn 
 

 

Hvem forhandler? 
 
Forhandlingsretten lokalt ligger hos Naturviterne! Og det er i utgangspunktet 
Naturviterne som forhandler for Naturviternes medlemmer. 
 

Naturviterne anbefaler å samarbeide med de andre Akademikerforeningene, så lenge 
medlemmene mener at Naturviterne vil tjene på et slikt samarbeid. 

 
Akademikerne - Kommune har anbefalt at det etableres et lokalt samarbeid mellom 
Akademikerforeningene i forbindelse med lokale forhandlinger. Dette samarbeidet 

kan inkludere NITO og Jordmorforeningen. Lokalt samarbeid mellom 
Akademikerforeningene har som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon 

og fellesskapet.  
 
 

Uorganiserte arbeidstakere i kapittel 3 og 5 
 
De som er ansatt i kommunal sektor, og som ikke er medlem av en 

arbeidstakerorganisasjon har ikke forhandlingsrett. Arbeidsgiver har likevel 
anledning til å gi dem et tilbud om lønnsøkning. De kan bare si ja eller nei til det 

dette ene tilbudet. 
 
Alle arbeidstakerorganisasjonene bør kreve at arbeidsgivers tilbud til uorganiserte 

skal foreligge før forhandlingene, slik at det er mulig for arbeidstakerorganisasjonene 
å se hvor mye penger arbeidsgiver ønsker å bruke på uorganiserte. Dette kan være 

et viktig element når man skal si ja eller nei til et endelig tilbud. 
 
 

Hva om vi ikke blir enige? 
 
Lokal nemnd: Tradisjonell voldgift der en meglingsmann avgjør tvisten etter å ha 

lyttet til/lest partenes prosesskriv. (Se vedlegg 5.) 
 



Pendelvoldgift ble tatt ut av Hovedtariffavtalens § 5 ved tariffoppgjøret i 2014. 

Oversikt over de lokale kretsmeklerne som Riksmekleren har oppnevnt ligger på 
nettsidene våre. (Se vedlegg 8.) 

 
 

Argumenter for krav 
 

I kapittel 5 punkt 5.1 står det at ved lønnsreguleringen skal gjennomføres innenfor 
en økonomisk ramme som tar hensyn til (fylkes-) kommunens totale situasjon, 
herunder økonomi og krav til effektivitet samt lønnsutviklingen i KS-området og 

andre sammenlignbare tariffområder. 
 

Når det gjelder størrelsen på et generelt tillegg (og eventuelt minstelønnsnivå) bør 
det være minst være stort nok til å dekke den forventede prisstigningen for 2016. 
Teknisk beregningsbyrås anslag for prisveksten for 2017 er 2 %. Teknisk 

beregningsutvalg hadde det samme anslaget for 2016, da bommet de kraftig; 
prisstigningen ble 3,6 %. 

 
Videre er det viktig å ha med seg at i virksomhetens totale og økonomiske situasjon 

inngår også en effektiv stab. En underbetalt stab er ikke effektiv. Fokus må derfor 
være på produksjonen av og kvaliteten på virksomhetens tjenester, og på hvordan 
oppnå dette mest mulig effektivt.  

 
Videre er det i kapittel 5 et punkt 5.4 om prinsipper for individuell lønnsfastsettelse. 

Her nevnes noen elementer som det skal tas hensyn til ved lønnsfastsettelsen, og 
derigjennom også ved individuell lønnsregulering. Det er en presisering om at 
relevant etter- og videreutdanning skal vektlegges. Merk at listen ikke er 

uttømmende. Andre elementer kan også vektlegges. 
 

I vedlegg 4 er det listet opp en del argumenter som kan benyttes til individuelle 
lønnskrav, eventuelt også til gruppevise tillegg. 
 

Alle disse vurderingskriterier og argumenter kan, sammen med det partene lokalt 
kommer frem til av felles målsettinger i de forberedende lønnspolitiske drøftinger og 

det som eventuelt allerede finnes av en omforent lokal  
lønnspolitikk, være til hjelp både for tillitsvalgte og medlemmer når de generelle og 
individuelle kravene skal utarbeides og begrunnes. 

 
 

Lønnssamtale 
 

Hovedtariffavtalens kapittel 3.2.2 inneholder en bestemmelse som gir alle ansatte 

rett til en lønnssamtale med arbeidsgiver dersom den ansatte ønsker det. Ansatte 
som ønsker å diskutere lønnsnivå eller lønnsutvikling med arbeidsgiver bør kreve en 

lønnssamtale. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. Arbeidsgiver har 
plikt til å avtale tidspunkt for lønnssamtalen innen 14 dager. 
 

 

Naturviternes lønnspolitikk 
 

Våre tilrådinger til forhandlingene er å være særlig oppmerksom på følgende: 
 

 Alle medlemmer bør ha et minimum lønnsvekst pr år i form av et generelt 
prosentvis tillegg. 



 Ansatte i lederstillinger har ofte av lav lønnskompensasjon for sin kompetanse og 

sitt lederansvar. Det vil være vanskelig å få lønnsmessige endringer for andre 
ansatte om ikke ledernes lønninger er høye nok. Det er nå en anbefaling at ledere 

bør ligge minst 25 000 kroner høyere enn de som de har ansatt. 
 Fortsatt er for mange fagansvarlige lønnet lavt, og da blir det liten differensiering 

innad i kommunen. En rekke fagansvarlige bør plasseres høyere ut fra ansvars- 

og funksjonsområde, samt erfaring som fagansvarlig. 
 Det må være en selvfølge at kvinner med høy kompetanse ikke blir hengende 

etter lønnsmessig. 
 En bør være oppmerksom på "gjenglemte" medlemmer, f.eks. medlemmer med 

lang erfaring, som er stabile på arbeidsstedet og som lønnsmessig har blitt 

hengende etter fordi de har sittet i samme stilling lenge og da også ofte med 
spesielle ansvarsfunksjoner. 

 
Hvilke av kravene som bør prioriteres av Naturviternes forhandlere i kapittel 5 og 
kapittel 3 må imidlertid bestemmes lokalt. 

  
 

Sentrale kontaktpersoner 
 

Sekretariatet vil være tilgjengelig for å gi råd og vink underveis til de som har behov 

for det. Dersom du skal i forhandlinger og regner med at det vil være behov for raskt 
å komme i kontakt med oss i en pause i forhandlingene, er det lurt å avtale 

tidspunktet med en av oss på forhånd slik at vi er tilgjengelig. Etter forhåndsavtale 
kan vi være tilgjengelige nærmest til alle tider av døgnet. Bruk de direkte 

telefonnumrene kun i forbindelse med forhandlingene, og det vanlige 
telefonnummeret til Naturviterne dersom det gjelder andre spørsmål om lønns- og 
arbeidsforhold. 

  
 

Orientering til medlemmene 
 

Denne informasjonen er sendt til alle de som er registrert som medlemmer i 

Naturviterne - Kommune. Hvis man kjenner til medlemmer som ikke har mottatt 
skrivet, så ta kontakt med sekretariatet v/taa@naturviterne.no. Dersom det er 

behov for en navneliste over medlemmer, kan Tone Aamodt i sekretariatet være 
behjelpelig med å sende ut medlemslister. 
 

 

Innsending av forhandlingsresultat 
 

Så snart forhandlingene er avsluttet skal resultatene innrapporteres til oss i 
sekretariatet. Vi vil ha kopi av forhandlingsprotokollen og oversikt over hvilke 

medlemmer/stillinger som er omfattet av forhandlingene, samt resultat for de 
enkelte. Denne informasjonen brukes til å bedre vår rådgiving ovenfor de som enda 

ikke er ferdige med forhandlingene, og gi de noe å strekke seg mot i form av gode 
eksempler  
 

Innrapporteringen kan sendes på e-post til ojk@naturviterne.no, 
post@naturviterne.no eller med vanlig post (Naturviterne, Keysers gate 5, 0165 

Oslo). 
 
Denne innrapporteringen erstatter ikke behovet for å svare på lønnsstatistikken. 

 

mailto:taa@naturviterne.no
mailto:ojk@naturviterne.no
mailto:post@naturviterne.no


På tillitsvalgtoversikten på www.naturviterne.no finnes en liste over de 

fylkeskontakter vi har registrert i det enkelte fylke, samt styret i Naturviterne - 
Kommune og kontaktperson i sekretariatet. I fire fylker (Sør-Trøndelag, Oslo, 

Rogaland og Hedmark) har vi for tiden ingen fylkeskontakt selv om det er mange 
medlemmer der. Hvis du kunne tenke deg å bidra som fylkeskontakt så ta kontakt 
med Ole Jakob Knudsen på ojk@naturviterne.no eller på 22 03 34 00. 

 
Se også oversikt over styret og fylkeskontakter i vedlegg 9. 

 

 
Kurs i lønnsforhandlinger og informasjon om årets 
lønnsoppgjør 
 
Naturviterne tilbyr et grunnleggende kurs i lønnsforhandlinger torsdag 7. og fredag 

8. september. Dette kurset er tilpasset de lokale lønnsforhandlingene, og deltakerne 
vil få prøve seg i forhandlingssituasjoner. Naturviterne anbefaler alle tillitsvalgte og 
forhandlere å delta på dette kurset  Dette kurset blir fort fullt, så meld deg på 

tidlig. Send en e-post til post@naturviterne.no med ”påmelding til grunnleggende 
lønnsforhandlingskurs september”. 

 
Akademikerne - Kommune vil også i år arrangere kurs for tillitsvalgte i KS-området. 

Det er fire kurs i tiden 23. mai til 8. juni; Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
Kursene etter sommerferien starter 22. august og siste kurs er den 7. september. 
Det er planlagt 15 kurs i denne perioden og de blir arrangert på følgende steder: 

Trondheim, Bergen, Bodø, Hamar, Førde, Kristiansand, Ålesund, Haugesund, Skien, 
Stavanger, Tønsberg, Lillehammer, Fredrikstad, Drammen og Oslo. 

 
Kurset vil omfatte: 

 Lønnsoppgjøret 2017 

 Gjennomføring og tips til lokale lønnsforhandlinger  
 

Påmelding til disse kursene gjøres via Akademikernes nettsider.  
 
Naturviterne har gode erfaringer med lokale lønnsforhandlinger i kommunesektoren, 

men det er viktig at Naturviterne fremmer krav i alle kommunene. I det gamle 
lønnssystemet anbefalte vi at alle burde fremme krav – i det nye kapittel 5 er ikke 

dette nok: alle må fremme krav!!  
 
 

  

LYKKE TIL!  
 

 
 

 

Med vennlig hilsen 
Naturviterne 

 
_____________________________ 

Ole Jakob Knudsen 

Assisterende generalsekretær i Naturviterne 
 

 

http://www.naturviterne.no/
mailto:ojk@naturviterne.no
mailto:post@naturviterne.no
http://akademikerne.no/no/kurs_og_konferanser/lokale_forhandlinger_i_ks-omradet_2015/Lokale+forhandlinger+i+KS-omr%C3%A5det.b7C_wJvKXF.ips


Vedlegg til informasjonsskrivet  
 

Vedleggene finner du på www.naturviterne.no  
 

1. Hvor mye har de ansatte i kapittel 4 fått i år? 

 
2. Hva skal Naturviterne kreve? 

 
3. Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk 

 

4. Argumenter til lokale forhandlinger  
 

5. Fremgangsmøte ved ankebehandling i lokal nemnd 
 

6. Kriterier for lønnsfastsettelse 

 
7. Kravskjema for lønnsforhandlinger 

 
8. Oversikt over lokale kretsmeklere 

 
9. Oversikt over styret og fylkeskontakter i Naturviterne – Kommune 

 

 
 

Øvrige: 
 

 Lønnsstatistikk 2016 

 
 Hovedtariffavtalen for 2016-2018 

 
 Hovedavtalen 2016-2019 

 

 Beregning av krav 
 

 Beregning av overheng 
 

 

 
Hvis dere har behov for informasjon ut over disse vedleggene, så ta kontakt med  

Ole Jakob Knudsen i Naturviternes sekretariat. 
  
 

 
Mer informasjon kan finnes på: 

www.naturviterne.no 
www.akademikerne.no 
www.ks.no 

  

http://www.naturviterne.no/
http://www.naturviterne.no/
http://www.akademikerne.no/
http://www.ks.no/


Vedlegg 1  

 

Hvor mye har de ansatte i kapittel 4 fått i år? 
 
Kommunenes Sentralforbund har på vegne av kommuner og fylkeskommuner 

gjennomført et sentralt lønnsoppgjør for de kommunalt ansatte som er plassert i 
kapittel 4. Forhandlingsresultatet gjenspeiler kommunenes situasjon og økonomi. 

 
Lønnsoppgjøret for de ansatte i kapittel 4, som utgjør ca. 90 % av totalt antall 
ansatte, ble som følger:  

 
 

 
          Årsvirkning       Datotillegg 
 

Overheng     0,9 %    
 

Glidning     0,2 %   0,3 % 
 

Minstelønninger (fra 1/7)   0,96 %  2,06 % 
(korrigert for differansen mellom grunnlønn og månedsfortjeneste) 
 

Lokal pott (fra 1/8)   0,38 %  0,9 % 
   

 
Totalt     2,44 %  3,26 % 
 

 
 

 
Kravene til lønnsoppgjøret for 2017 må ses i sammenheng med hva som ble 
resultatet ved forhandlingene de siste årene: 

 
 Hvis lønnsoppgjørene har vært bra de siste årene, og Naturviternes medlemmer 

ikke har spesielle utfordringer eller krav kan det være naturlig å lande på ca. 3,5 
%. 

 

 Hvis lønnsoppgjørene har vært skuffende de siste årene, og Naturviternes 
medlemmer har spesielle utfordringer eller krav kan det være naturlig å lande 

godt over 3,5 %. 
 

 
 

  



Vedlegg 2 

 

Hva skal Naturviterne kreve? 
 
Dette er ment som en veiledning til de som er usikre, ikke som et pålegg til 

forhandlere/tillitsvalgte som ønsker å følge en annen strategi. 
 

 Totalt krav: 4,5 % (forhandlerne må ha noe å gå på!) 
 

 Resultatet bør være over 3 %, og minimum på nivå med de nye 

minstelønningene for ansatte med mastergrad! 
 
Generelt tillegg:  
Naturviternes medlemmer skal kreve at det generelle tillegget gis som et prosentvis 

tillegg til lønnen. Det kan være naturlig å åpne forhandlingene med å kreve at en 
stor del av rammen blir brukt til generelt tillegg.  

 
Resultatet av forhandlingene bør være at det gis et generelt tillegg som kompenserer 
for prisstigningen, slik at kjøpekraften for medlemmene opprettholdes. Norges Banks 

mål er en prisstigning på 2,5 %.  
 

Det ser ut til at prisstigningen i Norge blir på ca 2 % for 2017.  
- Det samme sa «ekspertene» om 2016, men da ble den 3,6%.... 
 

Justeringer / Minstelønninger:  
Kommunenes Sentralforbund har innført minstelønnssatser for stillinger med krav 

om mastergrad i kapittel 4, og det er helt naturlig at dette blir fulgt opp i kapittel 5. 
Naturviterne skal minst kreve at de samme satsene for minstelønn som gjelder for 
kapittel 4 også skal gjelde for kapittel 5. 

 
Minstelønn for stillinger med krav om mastergrad i kapittel 4 fra 1. juli 2017: 

 
  0 år:   489 800    (+ 29 700) 
  2 år   499 500    (+ 29 800) 

  4 år:   505 100    (+ 30 000) 
  6 år:   509 900    (+ 30 000) 

  8 år:   514 900    (+ 30 100) 
  10 år:   541 700 (+ 30 700) 
  16 år   592 200    (+ 51 700) 

 
+ alle personlige tillegg som er gitt på bakgrunn av kompetanse utvikling eller lokale 

forhandlinger i 2010, 2011, 2012 og 2014 kommer i tillegg til minstelønningene! 
 
Individuelle tillegg:  

Naturviterne bør kreve at en stor andel av den disponible potten brukes til 
individuelle tillegg.  
 

  



Vedlegg 3 

 

Vedlegg 3 til HTA: 
Retningslinjer for lokale forhandlinger 
– God forhandlingsskikk 
 

Det vises til HTA kapittel 3, punkt 3.2.1. 
 

Med utgangspunkt i dette vedlegget, utformer de lokale parter retningslinjer for 
gjennomføring av lokale forhandlinger. Hensikten er å sikre gode prosesser slik at 
partene lokalt kan gjennomføre reelle forhandlinger. De lokale parter bør 

gjennomføre årlige evalueringsmøter om de lokale lønnsforhandlingene. 
 

Lønnspolitiske drøftinger 
 

Drøftingsmøter etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 er lønnspolitiske drøftingsmøter der 
partene drøfter bruken av alle forhandlingsbestemmelsene.   
 

Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og 
forhandlinger. Det er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings- og 

forhandlingsmøter. Drøftingsmøter legges så tidlig at organisasjonene og 
arbeidsgiver får tid til å arbeide med konkrete krav og tilbud. Der forhandlingene 
desentraliseres, bør det i tillegg til et samlet drøftingsmøte også gjennomføres 

drøftingsmøter på desentralisert nivå. 
 

De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlingene etter 
forhandlingssammenslutningsmodellen. 
 

I drøftingsmøte tar partene blant annet opp:  
- Erfaringer fra tidligere forhandlinger 

- Forhandlingsforløp 
- Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning 
- Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte 

- Lokal lønnspolitikk og - kriterier. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene. 
- Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser 

- Hvilken statistikk og hvilke lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge frem i 
forbindelse med forhandlingene 

- Rutiner for informasjon av forhandlingsresultater 

 
Tillitsvalgtes rett til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved lokale 

forhandlinger 
 
I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3, 4 og 5 har tillitsvalgte 

rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene. 
 

For selvstendige rettsubjekter som er organisert etter særlov (f.eks. lov om 
interkommunale selskaper og aksjeloven) gjelder den samme rettigheten, dog slik at 
tillitsvalgte før utlevering av opplysninger plikter å undertegne en taushetserklæring. 

 
Eventuell oversendelse av opplysningene elektronisk må skje innenfor rammen av 

personopplysningsloven. 
 

 
 
 



Gjennomføring av forhandlinger etter kap 4 pkt 4.2 

 
Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter pkt. 4.A.1 

dersom partene lokalt ikke blir enige om annet: 
 

- Partene lokalt nedsetter et beregningsutvalg som fastsetter pottens størrelse 

for arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene etter pkt. 4.A.1 
- Partene lokalt berammer tidspunkt for oversendelse av krav fra 

arbeidstakerorganisasjonene til arbeidsgiver 
- Organisasjonene gis anledning til å begrunne sine krav før arbeidsgiver i felles 

møte legger fram første tilbud 

- Første tilbud bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver og 
ikke omfatte for stor del av den samlede pott 

- Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på 
stillingskategori 

- Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere 

tilbud 
- Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, 

ved at også påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter 
- Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene 

har fått oversikt over samlet bruk av potten 
 
 

 

 

  



Vedlegg 4 

 

Argumenter ved lokale forhandlinger  
 
1. Hovedbegrunnelsen for krav bør følge kraveoversendelsen 

2. Aldri mer enn 3 argumenter i et skriftlig krav 
3. Hovedtyngden av argumenter fremsettes i forhandlingsmøtene 

 
ARGUMENTER / MOMENTLISTE: 
NB! Momenter kan også benyttes ved individuelle lønnskrav som betingelse for å ta 

stilling. 
 

Stillingens ansvars- og arbeidsområde, evt. organisasjonsmessige endringer 
 Utvidet lederansvar 
 Nestlederfunksjoner, fast stedfortreder 

 Ansvar utover det som er fastsatt i instruks 
 Arbeidsoppgaver utover fastsatt 

 Aleneansvar, alenespesialist 
 Utvidet arbeid med mye vakanser/dårlig bemanning 

 Spesialfunksjoner 
 Stor variasjon i arbeidsoppgavene  
 Endring til mer krevende oppgaver, for eksempel fra ikke spesialistfunksjoner 

til 
spesialfunksjoner 

 
Kvalifikasjoner – formell utdanning – ansiennitet 
Etterutdanning og viderekvalifisering skal lønne seg! Også ansatte med høy 

utdanning bør oppmuntres til ytterligere kvalifisering. 
 Kvalifikasjoner utover kravene til stillingen 

 Administrativ utdanning 
 Lederutdanning 
 Forskningskompetanse, spesiell resultater 

 Doktorgrad 
 Kunnskapsnivå på området pluss andre områder 

 Særlig relevant spesialutdanning. Lønn i rekrutteringsøyemed 
 Tjenestetid i fylket/kommunen/virksomheten 
 Variert yrkeserfaring, spesiell erfaring 

 
Personlig egnethet – faglig dyktighet og innsats 

 Nytenkning, kreativitet, initiativ 
 Selvstendig arbeidende, evne til fullføring av saksbehandling (verdifull for 

administrasjonen) 

 Arbeidskapasitet, tilgjengelighet 
 Samarbeidsevne, omgjengelighet, kommunikasjon 

 
Lederegenskaper 

 Evne til å ta ansvar for helhetlig virksomhet 

 Evne til å inspirere andre, til å få frem resultater 
 Medarbeiderutvikling, målsettinger og målstyring 

 Autoritet administrativt og faglig 
 
Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft 

 Distriktsproblematikk, liten søkning 
 Stor ”turnover” 

 Beholde og rekruttere spesialister 



 

Kvinnepolitiske argumenter – likhetsprinsipp generelt 
 Lønnsforskjeller mann - kvinne uten saklig grunnlag 

 Krav på bakgrunn av lønnsforskjeller i regionen, sammenligning til 
nabokommuner/fylker 

 Ulikheter innen fylket mellom virksomheter/institusjoner 

 
Listen bør videreutvikles! 

  



Vedlegg 5 

 

De sentrale parter er enige i følgende retningslinjer for 
behandling i lokal nemnd:  
 
Brudd i HTA kapittel 5.1, 3.4.2. og 3.4.3 

Retningslinjer for saksbehandling ved lokal nemnd - Hovedavtalens del A, 
§ 6-2. 
 

1. Ved brudd i lokale forhandlinger etter blant annet Hovedtariffavtalens kapittel 
3, punkt 3.4.2, kapittel 4, punkt 4.A.2. og kapittel 5, punkt 5.2 kan hver av partene 

lokalt bringe tvisten inn for behandling ved lokal nemnd, jf HA del A, § 6-2. Valg av 
tvisteløsning avtales forut for forhandlingene. 
 

Det forutsettes at bruddprotokoll utferdiges uten ugrunnet opphold etter siste 
forhandlingsmøte. Partenes standpunkt skal framkomme av protokollen. Siste 

krav/siste tilbud skal være en del av bruddprotokollen. 
 
2.  Varsel om at saken er brakt inn for nemndsbehandling må gis senest 2 uker 

etter at forhandlingene er avsluttet. Når slik varsel er gitt drøfter partene 
oppnevning av nøytral leder for voldgiften/lokal nemnd. Dette må være en person 

som partene har tillit til. Partene kan anmode sorenskriver, lagmann, 
kretsmeklingsmann eller en annen person om å stille som leder. Dersom det ikke 

oppnås enighet om leder, oppnevnes denne av kretsmeklingsmannen. 
 
3. Fremdrift og arbeidsform 

Hver av partene lager skriftlige innlegg/prosesskriv med påstander. Bruddprotokoll 
vedlegges som dokumentasjon. Partenes prosesskriv skal være nemndas leder i 

hende senest 4 uker etter at varsel om nemndsbehandling er gitt. Partene utveksler 
samtidig prosesskriv. Partenes påstander har som hovedregel utgangspunkt i siste 
tilbud/siste krav. 

 
4.  Nemndas sammensetning/behandlingsform 

Nemnda består av en representant fra hver av partene og leder. Foreningenes lokal 
ledd skal lage prosesskrift før oversendelse av saken til lokal nemnd. Prosesskrift 
vedlagt bruddprotokoll og godkjenning av ankebehandling skal deretter oversendes 

nemndas leder. Prosesskriftet er det vesentlige dokumentet i saken, og det 
presiseres at dette må fylles ut på en ordentlig måte. I prosesskriftet gis en 

kortfattet begrunnelse som utdypes i nemnda. Medlemsforeningene sentralt vil 
kunne bistå med informasjon og gode råd i denne sammenheng. 
 

Til nemndas møter stiller hver av partene som regel med 2 personer, en 
representant for å prosedere saken, og en representant til å sitte i nemnda. (Dette 

er ikke til hinder for at hver av partene kun har en representant som både 
prosederer saken og deltar som medlem i nemnda, dog må man bli enige om dette i 
forkant). Partene fremfører sine skriftlige standpunkter muntlig, herunder svarer på 

eventuelle spørsmål fra leder. Etter at muntlig gjennomgang/prosedyre er avsluttet, 
skal en representant fra hver av partene sammen med leder utgjøre nemnda.  

 
5. Den nøytrale lederen har kompetanse til å be partene om å gjenoppta 
forhandlingene, dersom tvistens utfall synes best tjent med dette. 

 
 

 



6. Dersom flere arbeidstakerorganisasjoner har likelydende tvistegrunnlag, kan 

nemnda behandle de enkelte tvistene i sammenheng. Nemnda skal likevel avgi egen 
kjennelse for den enkelte arbeidstakerorganisasjon. 

 
7. Nemnda avgir kjennelse senest 4 uker etter at partene har prosedert sine krav 
i nemnda. Kjennelsen skal være begrunnet. 

 
8. Lederens honorar/kostnad deles likt mellom partene. For øvrig dekker partene 

sine egne kostnader. Regningen sendes Naturviterne, Keysersgate 5, 0165 Oslo, 
sammen med kopi av prosesskriv og kjennelsen. 
 

9. Arbeidsgiver informerer øvrige forhandlingsparter om resultatet. 
 

Avslutning av saken: 
Når den lokale ankenemndas avgjørelse foreligger, skal den tillitsvalgte sende 
avgjørelsen og partenes prosesskrift til Naturviterne sentralt. Dette vil gjøre det 

mulig for Naturviterne å evaluere grunnlaget, og dermed kunne gi bedre råd til andre 
forhandlere som søker bistand. 

  



Vedlegg 6 

 

Kriterier for lønnsfastsettelse 
 
Kriteriene for lønnsfastsettelse bør være entydige, stabile og kjente for alle ansatte. 

De ansatte bør være involvert i utformingen. Det er viktig at partene er enige om 
kriteriene, sammensetningen av dem og har en felles oppfatning av innholdet. 

Kriteriene en benytter, må være rettferdige og så objektive som mulig. De må ta 
hensyn til kompetanse, ansvar og personlige egenskaper. Rettferdige kriterier 
begrunner saklige lønnsrelasjoner mellom grupper og ulik lønn mellom individer. 

 
Kriterier for individuell lønnsplassering kan ofte deles i tre hovedgrupper; 

 
1. Stillingsvurdering 
2. Individvurdering 

3. Markedsvurdering  
 

STILLINGSVURDERING 
 

Et system for stillingsvurdering må inneholde kriterier som får fram kravene til den 
enkelte stillingen og muliggjør sammenlikninger av stillinger innen den enkelte 
virksomhet. Kriteriene må være så mange og sammensatt slik at de er egnet til å 

beskrive og å sammenlikne. Samtidig må kriteriene være så få at systemet lar seg 
bruke effektivt ved lønnsfastsettelsen. 

 
Dette er et eksempel på hvordan kriterier for stillingsvurdering kan være 
utformet og sammensatt; 

 
Kompetanse  1. Utdanning 

2. Praktisk erfaring 
 
Ferdigheter  3. Kommunikasjon og sosiale ferdigheter 

4. Praktiske ferdigheter 
 

Ansvar  5. Personal- og arbeidsledelse 
6. Problemløsning 
7. Vurdering 

 
Kompleksitet 8. Planlegging og organisering 

9. Problemløsning 
10. Vurdering 

 

Arbeidsbelastning 11. Fysisk belastning 
12. Psykisk belastning 

 
INDIVIDVURDERING 
 

Personlig egnethet er en vurdering av hvordan den enkelte person evner å løse de 
oppgaver som er tillagt vedkommendes stilling. Kravene til den enkelte vil variere 

med type stilling. Det er imidlertid viktig at kriteriene som legges til grunn for 
individvurderingen, er felles, kjente og sammenliknbare. Kriteriene vil ofte likne på 
de som legges til grunn for vurdering av stillinger. Her vurderer en imidlertid den 

enkelte medarbeider. 
 

 



Kriterier for individvurdering kan være; 

 
 Idérikdom og initiativ 

 Effektivitet 
 Nøyaktighet 
 Serviceinnstilling 

 Pålitelighet 
 Utviklingspotensialet 

 Evne til å lede 
 Evne til å administrere 
 Evne til å samarbeide og kommunisere 

 Evne til omstilling og fleksibilitet 
 Evne til å treffe beslutninger 

 Evne til å løse problemer 
 
MARKEDSVURDERING 

 
Enkelte stillinger eller grupper av stillinger er markedsutsatte av ulike årsaker. Det 

kan være stillinger som forutsetter en spesiell kompetanse det er mangel på, f.eks. 
leger eller sykepleiere. Det kan være profesjonsgrupper som offentlig og privat 

sektor konkurrerer om, eller kompetanse som er vanskelig å få tak i av geografiske 
grunner. 
 

Mange finner det urimelig at slike forhold påvirker lønnsfastsettelsen for den enkelte. 
Arbeidsgiver bør og må ta hensyn til slike forhold for å sikre seg kompetent 

arbeidskraft til å nå nødvendige resultater og mål. Arbeidstakerpartene bør 
konsentrere seg om mulighetene framfor begrensningene dette medfører for 
lønnsdannelsen. Også her bør det uformes felles kriterier som legges til grunn ved 

lønnsfastsettelsen. Kriterier for markedsvurdering kan være: 
 

Rekrutteringsøkonomi Personalomsetning 
Opplæringskostnader 
Kostnader ved gjenansettelser 

Perioder med ubesatte stillinger 
 

Utdanningsøkonomi Hva er personalutdanning? 
Hva koster utdanningen? 
Hvor mye er det verdt å satse på utdanning? 

Hvordan velge mellom ulike utdanninger? 
 

Arbeidsmiljøøkonomi Høy ”turn-over” 
Sosiale problemer/fravær 
Dårlig arbeidsledelse 
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LØNNSFORHANDLINGER 2017 

 
 
KRAV I HENHOLD TIL HOVEDTARIFFAVTALENS     

PKT. 5.1____     PKT. 3.4.1 _____     PKT. 3.4.2 _____     PKT. 3.4.3_____ 
 

 
1. OPPLYSNINGER 
 

.............................……..…............ ........................................................... 
Navn      Ansatt i fylkeskommune/kommune 

 
.................................................... .................................................……….. 
Etat/Institusjon    Avdeling 

 
.................................................... .....................………………….................. 

Tlf. arbeid (dir.nr.)    Adresse arbeid 
    

  

Nåværende 

stillingsbetegnelse 
Kode  Lønn Stillingsbrøk 

     
Opplysningene finnes på lønnslippen 

 

       

Ansatt dato Fast ansatt Vikariat Engasjement 

    
     
Når ble stillingen sist justert i lønnsforhandlinger:                   _______________ 

 
 

2. KRAV FOR STILLINGSKODEN 
  

Stillingsbetegnelse Kode  Lønn 

    
 

 
3. BEGRUNNELSE FOR KRAVET 
……………………………………………………….……………………………………………...…

………….………………………………………………………….……………………………………
…………………….……………………………………………………...…..……….…..……………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 

 
..........................  .................. ................................................. 
Sted    Dato   Underskrift 
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Riksmekler 

 Nils Dalseide, Riksmekler, Oslo  

 
 

Kretsmeklere 
 

 Inger-Marie Landfald, Tingrettsdommer, Sarpsborg 

Kretsmekler Østlandet krets (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Hedmark og 
Oppland) 

 

 Dag Stousland, Lagdommer, Oslo 

Kretsmekler Østlandet krets (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Hedmark og 
Oppland) 

 

 Inger Tellefsen, Konsulent, Oslo 
Kretsmekler Østlandet krets (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Hedmark og 
Oppland) 

 

 Reidun Wallevik, Lagmann, Skien 
Kretsmekler Sørlandet krets (Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder) 

 

 Daniel Lunde, Lagdommer, Bergen 

Kretsmekler Vestlandet krets (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) 

 

 Mats Stensrud, Lagdommer, Trondheim 

Kretsmekler Trøndelag krets (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag) 

 

 Dag Nafstad, Lagmann, Tromsø 

Kretsmekler Nord-Norge krets (Nordland, Troms og Finnmark) 

 

Særskilt oppnevnte meklere (utvalg) 
 

 Anne Cathrine Frøstrup, Kartverkssjef, Hønefoss 

Særskilt oppnevnt mekler 
 

 Bjørn Lillebergen, Lagdommer, Bergen 
Særskilt oppnevnt mekler 

 

 Carl Petter Martinsen, Lagdommer, Bergen 

Særskilt oppnevnt mekler 
 

 Richard Saue, Tingrettsdommer, Stavanger 
Særskilt oppnevnt mekler 

 

 

http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=24
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=20
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=15
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=2
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=3
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=4
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=5
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=7
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=12
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=27
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=18
http://www.riksmekleren.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=26
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Oversikt styret og fylkeskontakter  
 
Styret 

 
Leder: Jan Robert Brandsdal 

Bergen kommune 
Mob: 917 92 673 
E-post: jan.brandsdal@bergen.kommune.no   

 
Nestleder: Karin Løkken Torp 

Fredrikstad kommune 
Mob: 412 65 188 
E-post: kalt@fredrikstad.kommune.no 

 
Medlem: Rune Hedegart 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 
Mob: 412 00 290 

E-post: rune.hedegart@ntfk.no  
 
Medlem: Frode Herje Løwø  

Målselv kommune 
Mob: 416 69 735 

E-post: frode.lowo@malselv.kommune.no 
 
Medlem: May-Lis Sjåstad 

  Mære landbruksskole 
  Mob: 971 58 471 

  E-post: may-lis.sjastad@ntfk.no  
 
1. vara: Jarl Devik 

Mo og Øyrane videregående skole 
Mob: 480 42 010 

E-post: jarl.henrik.devik@sfj.no  
 
2. vara: Anne Okkenhaug Bentsen 

Gran kommune 
Mob: 975 46 865 

E-post: anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no  
 
 

Fylkeskontakter 
 

Østfold Inger Hilmersen, Fredrikstad kommune 
Mob: 924 15 103 
E-post: inghil@fredrikstad.kommune.no  

 
Oslo   (Ingen) 

 
Akershus  Stein Sæter, Ås kommune 

Mob: 994 14 545 

E-post: stein.sater@as.kommune.no 
 

Hedmark  (Ingen) 

mailto:jan.brandsdal@bergen.kommune.no
mailto:kalt@fredrikstad.kommune.no
mailto:rune.hedegart@ntfk.no
mailto:frode.lowo@malselv.kommune.no
mailto:may-lis.sjastad@ntfk.no
mailto:jarl.henrik.devik@sfj.no
mailto:anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no
mailto:inghil@fredrikstad.kommune.no
mailto:stein.sater@as.kommune.no


Oppland  Anne Okkenhaug Bentsen, Gran kommune 

Mob: 975 46 865 
E-post: anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no  

 
Buskerud Else Mari Espseth Nilsen, Øvre Eiker kommune 

Mob: 402 34 441 

E-post: else-m.nilsen@ovre-eiker.kommune.no  
 

Vestfold  Rolf Magne Vindenes, Horten kommune 
Mob: 959 91 161 
E-post: rolfmagne.vindenes@horten.kommune.no  

  
Telemark  Jørn-Ingar Sanda, Notodden kommune 

Mob: 981 11 019 
E-post: jorningarsanda@yahoo.no  

 

Aust-Agder  Olav Vehus, Åmli kommune 
Mob: 992 11 784 

E-post: olav.vehus@amli.kommune.no 
 

Vest-Agder  Trond Johanson, Kristiansand kommune 
Mob: 915 52 835 
E-post: trond.johanson@kristiansand.kommune.no 

 
Rogaland  (Ingen)  

 
Hordaland  Kari Rydland, Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor 

Mob: 417 64 898 

E-post: kari.rydland@fitjar.kommune.no  
 

Sogn og Fjordane Jarl Devik, Mo og Øyrane videregående skole 
Mob: 480 42 010 
E-post: jarl.henrik.devik@sfj.no  

 
Møre og Romsdal Bjarne Lund, Rindal kommune 

   Mob: 911 65 549 
E-post: bjarne.lund@rindal.kommune.no 

 

Sør-Trøndelag (Ingen) 
 

Nord-Trøndelag May-Lis Sjåstad, Mære landbruksskole 
Mob: 971 58 471 
E-post: may-lis.sjastad@ntfk.no 

 
Nordland  Thor Arne Nesje, Bodø kommune 

Mob: 976 36 290 
E-post: Thor.Nesje@bodo.kommune.no 

 

Troms   Lars Petter Granmo, Balsfjord kommune 
Mob: 934 56 751 

E-post: lars.petter.granmo@balsfjord.kommune.no  
 

Finnmark  Tor Håvard Sund, Alta kommune 
Mob: 930 11 134 
E-post: tor-haavard.sund@alta.kommune.no 

 

mailto:anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no
mailto:else-m.nilsen@ovre-eiker.kommune.no
mailto:rolfmagne.vindenes@horten.kommune.no
mailto:jorningarsanda@yahoo.no
mailto:olav.vehus@amli.kommune.no
mailto:trond.johanson@kristiansand.kommune.no
mailto:kari.rydland@fitjar.kommune.no
mailto:jarl.henrik.devik@sfj.no
mailto:bjarne.lund@rindal.kommune.no
mailto:may-lis.sjastad@ntfk.no
mailto:Thor.Nesje@bodo.kommune.no
mailto:lars.petter.granmo@balsfjord.kommune.no
mailto:tor-haavard.sund@alta.kommune.no

