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1. Innledning

Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina Helse har bistått med gjennom året. Tjenesten
skal dekke virksomhetens behov for HMS-oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-3,
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 og Forskrift om systematisk HMS-arbeid § 5.

Rapporter/notater som beskriver utførte oppdrag er oversendt løpende i året som er gått.

2. Rådgivere fra Stamina Helse

Kundeansvarlig i 2015 har vært Ragnhild Nes, bedriftsfysioterapeut

Andre rådgivere som har bistått i 2015 er:
• Tone Marit Hyldbakk, sykepleier
• Vegard Ansok, bedriftslege
• Helen Nås, helsesekretær
• Caroline Lien Johansen, ergoterapeut
• Annelen H. Sandø, yrkeshygieniker
• Ole Johan Dybvik, yrkeshygieniker

3. Aktivitetsoversikt for 2015
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Diagram 1: Viser leverte tjenester i beløp/kroner for de ulike tjenesteområdene.
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00 CDX Sum3oD
Tjenestekategori I Tjeneste cn c ‘ ‘ timer

03 Systematisk HMS arbeid 1.00 23.25 24.25

. DeltagelseAMU, andre HMS-utvalg 11.00 11.00

. Møtedeltagelse ( Handlingsplan- og statusmøter) 4.00 4.00

. Planlegging / tilrettelegging leveranse 1.00 0.25 1.25

• Systematisk rapportering 8.00 8.00

(periodiske/årsrapporter)

04 Arbeidshelse . 24.50 24.50

. For/etterarbeid/Lab - AHU/Attester 1.50 1.50

. Helseattest: Røykdykking 15.00 15.00

• HK Rapport etter HK 3.00 3.00

. Planlegging /tilrettelegging leveranse 5.00 5.00

07 Fysisk, kjemisk og biologisk am. 17.25 1.50 18.75

• Kartlegging arbeidsmiljø 4.50 4.50

• Måling Inneklima 400 4.00

. Planlegging / tilrettelegging leveranse 4.25 1.50 5.75

• Risikovurdering 4.50 4.50

10 Undervisning og kurs 46.00 24.00 70.00

• Basal hjert-lungeredning (BHLR) 44.00 44.00

• Beredskapskurs-/øvelse 24.00 24.00

. Planlegging I tilrettelegging leveranse 1.00 1.00

. Planlegging/tilrettelegging leveranse 1.00 1.00

Totalt 64.25 48.75 24.50 137.50

4. Beskrivelse av aktiviteter, med utgangspunkt i handlingspianen

Det ble utarbeidet og oversendt årsrapport for 2014.
Samarbeidsmøte sammen med Anne-Karin Sjøli og Jan Schjølberg. Handlingsplan for 2015 og noe for 2016
ble avtalt.
Helsedager i Helse og omsorg ble gjennomført 1., 2. og 5. juni, samt en oppsamlingsgruppe 30. oktober.
Det ble gjennomført opplæring i basal hjerte- og lungeredning, samt kostholdskurset; « Økt overskudd i
hverdagen»
Det har også vært gjennomført inneklimamålinger på sykehjemmet, avdeling korttids- og demensavdelinga.
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Det har blitt gjennomført helseundersøkelse av 11 røykdykkere i Teknisk drift.

5. Måloppnåelse og samarbeidet i 2015
De områdene det har vært mest samarbeid om i 2015 har vært kurs og røykdykkerattester.
Det er noen røykdykkerattester som står igjen, disse skal gjennomføres 22.januar.2016
Stamina måtte beklageligvis flytte nattevaktene over til 2016.

Helse og omsorg hadde helsedager for sine ansatte. Stamina bidro med førstehjelpskurs og kostholdskurs.

Det ble skrevet at kommunen skulle ta kontakt om det var aktuelt for et opplegg for renholderne. Vi har ikke
blitt forespurt noe rundt dette. Tas opp på samarbeidsmøte 3.februar om det er aktuelt for et opplegg dette
året.

6. Anbefalinger for 2016
Stamina Helse ønsker å bidra til at dere når de målene dere setter dere for HMS-arbeidet. Vi Ønsker at dere
skal oppleve en mest mulig effektiv og god utnyttelse av de rammene som ligger til grunn i avtalen, og at de
tiltakene som gjennomføres er målrettet og bidrar til opplevd merverdi. Dette ønsker vi å vektlegge også i
kommende periode.

Revidering av handlingsplaner hos de ulike tjenestene.
Delta på HAMU.
2 røykdykkere må fornye røykdykkerattesten sin innen 19.november.
Helsekontroll på nattevaktene.
Inneklimamålinger i Eidsvåg barnehage.
Starte gjennomføringen av Staminabarometeret på en eller flere avdelinger.
Bidra faglig på deres årlige medarbeiderdag.
Være en støttespiller for folkehelsearbeidet deres.

På vegne av Stamina Helse takker jeg for samarbeidet i året som gikk, og ser frem til et godt,
helsefremmende og konstruktivt samarbeid i 2016.

Vennlig hilsen,

Ragnhild Nes

7. Referanser
Arbeidsmiliølovens § 3-3
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13
Forskr[ft om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) § 5
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Sykefravær pr 1 kvartal 2016 

Vedlegg 

1 Sykefraværsstatistikk pr 1 kvartal 2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

Sykefraværsrapporten for 1. kvartal 2016 tas til orientering 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune har gjennom flere år hatt fokus på å redusere sykefraværet og øke nærværet. På 
alle enhetene har det vært jobbet etter IA-avtalen og intensjonene her. I tillegg har vi hatt fokus på 
helsefremmende arbeidsplasser. En helsefremmende arbeidsplass fokuserer på hvordan man kan 
organisere arbeidet, skape et arbeidsmiljø og et samarbeidsklima som gir god helse og utvikling for 
alle ansatte.  

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske 
og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr 
en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre 
jobbrelaterte helseplager.  

Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: "Lovens formål er å 
sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon." 
Både nasjonalt og internasjonalt er det økende interesse for temaet helsefremmende arbeidsplasser, 
men begrepet har mange ulike betydninger.  

En mye brukt definisjon av helsefremmende arbeid er "den prosessen som gjør individer, grupper 
og organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse". Denne definisjonen 
vektlegger at helsefremmende arbeid er en demokratisk prosess. Det å styrke verdier som gir 
individer, grupper og organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring og kontroll over 
egen situasjon framheves som viktig.  

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/529-2 
 

Saksbehandler:  Anne-Karin Sjøli 



Å kjenne at en har innflytelse og mulighet til å påvirke er helsefremmende. Derfor er involvering 
sentralt i helsefremmende arbeid. Fordeling av makt og innflytelse i virksomheten bør gjøres på en 
måte som både ivaretar de ansattes helse og virksomhetens behov. Alle kan ikke involveres i alt – 
hva som ligger i involvering må tilpasses ulike situasjoner.  

Våre enhetsledere og avdelingsledere jobber systematisk i arbeidet med å redusere fraværet.  

Det totale fraværet i Nesset kommune i 1. kvartal 2016 ligger på 9,16 %. Dette er en økning på ca. 
0,6-prosentpoeng i forhold til 1. kvartal 2015. Korttidsfraværet ligger fortsatt lavt, på 2,68 %, mens 
langtidsfraværet ligger på 6,47%.  

Ett av tiltakene vi har satt inn for å redusere fraværet er Personalutviklingskurs. Målsetningene 
med kursene er:  

 Kurset skal i seg selv være en positiv opplevelse 

 Oppstart / videreføring av en utviklingsprosess i Nesset kommune som skal gi et bedre 
arbeidsmiljøet og økt nærvær.  

 De tilsatte, de som vet hvor skoen trykker, skal være aktive aktører i arbeidet fra 
nåsituasjon til ønsket situasjon når det gjelder arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass.  

 Muligheter for den enkelte til å tenke gjennom hvordan en selv fungere i samspill med 
andre. 

 Få den enkelt tilsatt til å tenke gjennom og komme med sin tanker om hva en selv kan 
bidra med for å bedre arbeidsmiljøet på enheten/avdelingen. 

 Et bidrag til at alle ansatte i Nesset opptrer som ett lag/team 
  

Vurdering 

Ut fra de tallene som fremkommer fra 1. kvartals målinger og signaler fra tillitsvalgte og andre 
ansatte kan det virke som at det er en større slitasje blant de ansatte. Kommunestyrets vedtak, som 
tallfestet innsparinger ved ikke å leie inn ved vakanse i stillinger og om å redusere sykefraværet, 
har, slik jeg ser det, nesten hatt motsatt virkning.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ja. Jo høyere sykefravær jo større økonomiske konsekvenser vil dette ha for kommunen. 

 

Betydning for folkehelse 

Bedre arbeidshelse gir også bedre folkehelse.  

 



Fravær 1-8 dager egenmeldt Fravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total

Fravær 

2016
Fravær 

2015

Fravær

2014

Fravær

2013

Fravær

2012

Fravær 

2011

Fravær

 2010

Fravær 

2009

Fravær

2008

Fravær

2007

Fravær

2006

Fravær

2005

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent

dagsv. tilfellerdagsv. tilfellerdagsv. tilfellerdagsv. dagsv.

1.kv. 15616 148 163 1,04 % 85 256 1,64 % 68 1011 6,47 % 1430 9,16 8,50 10,75 % 8,48 % 8,59 % 9,41 % 8,09 % 6,31 % 10,12 % 7,66 % 10,45 % 8,86 %

2.kv. 0 9,49 11,54 % 6,41 % 8,86 % 7,88 % 6,24 % 5,63 % 8,57 % 7,05 % 8,80 % 9,87 %

3.kv 0 7,25 7,27 % 7,57 % 5,97 % 6,28 % 5,32 % 5,75 % 6,07 % 7,91 % 7,39 % 9,39 %

4.kv. 0 9,19 8,02 % 10,25 % 8,47 % 8,35 % 7,52 % 6,75 % 5,82 % 8,19 % 7,27 % 8,42 %

Hittil 

i år 15616 148 163 1,04 % 85 256 1,64 % 68 1011 6,47 1430 9,16 8,59 9,41 % 8,17 % 7,96 % 7,97 % 6,79 % 6,11 % 7,64 % 7,70 % 8,46 % 9,15 %

Sykefraværsstatistikk Nesset kommune 2016 - samleskjema



Fravær 1-8 dager EgenmeldFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total 216 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall 
dagsv. tilfell dagsv. tilfell dagsv. tilfell dagsv. dagsv.

Barnehagene
1.kv. 1466 17 19 1,30 % 8 25 1,71 % 7 78 5,32 % 122 8,32 12,37 9,71 % 10,46 8,92 % 8,51 % 9,44 % 6,24 % 6,66 % 12,05 % 17,78 %

2.kv. 0 14,30 8,45 % 5,54 7,47 % 11,66 % 6,60 % 6,75 % 7,22 % 11,10 % 15,86 %

3.kv 0 4,50 4,50 % 10,94 6,13 % 7,78 % 5,35 % 3,72 % 5,46 % 11,21 % 5,74 %

4.kv. 6,41 6,32 % 11,50 12,60 % 8,32 % 8,62 % 3,12 % 3,41 % 8,31 % 12,75 %

Hittil 1466 17 19 1,30 % 8 25 1,71 % 7 78 5,32 % 122 8,32 9,37 7,28 % 9,45 8,87 % 9,01 % 7,51 % 5,08 % 6,14 % 10,69 % 13,12 %

Teknisk, samfunn og utvikling
1.kv. 1761 7 7 0,40 % 11 50 2,84 % 10 235 13,34 % 292 16,58 7,47 4,50 % 12,37 7,61 % 12,53 % 3,66 % 5,38 % 13,38 % 9,79 % 8,50 %

2.kv. 0 7,69 5,06 % 6,69 5,29 % 17,00 % 1,20 % 8,53 % 8,65 % 7,76 % 0,94 %

3.kv 0 10,28 5,09 % 3,88 7,02 % 11,32 % 2,19 % 12,01 % 5,91 % 14,56 % 6,04 %

4.kv. 0 16,27 7,81 % 11,32 7,30 % 10,70 % 9,71 % 7,46 % 7,14 % 15,59 % 11,58 %

Hittil 1761 7 7 0,40 % 11 50 2,84 % 10 235 13,34 % 292 16,58 11,03 5,55 % 8,68 6,82 % 12,75 % 4,25 % 8,25 % 8,78 % 12,13 % 7,08 %

Helse og omsorg
1.kv. 7911 93 100 1,26 % 57 146 1,85 % 44 633 8,00 % 879 11,11 11,01 13,16 % 9,33 11,02 % 11,88 % 10,90 % 9,16 % 10,02 % 10,27 % 13,50 %

2.kv. 0 12,40 13,69 % 7,97 11,90 % 9,00 % 8,54 % 7,64 % 8,40 % 8,57 % 13,61 %

3.kv 0 9,29 9,27 % 9,40 7,70 % 6,52 % 8,12 % 7,20 % 6,26 % 11,20 % 12,05 %

4.kv. 0 11,78 10,44 % 11,74 8,87 % 9,99 % 10,02 % 7,90 % 6,81 % 10,04 % 9,15 %

Hittil 7911 93 100 1,26 % 57 146 1,85 % 44 633 8,00 % 879 11,11 11,10 11,64 % 9,63 9,83 % 9,35 % 9,40 % 7,97 % 7,86 % 10,01 % 12,01 %

SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET
Fravær 1-8 dager EgenmeldFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall 

dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. dagsv. %

Service, kultur og rådmannskontoret

1.kv. 1392 11 13 0,93 % 2 2 0,14 % 3 11 0,79 % 26 1,87 3,69 % 4,18 % 2,18 % 3,90 % 5,25 % 5,52 % 0,96 % 2,07 % 4,00 % 10,93 %

2.kv. 20 2,72 2,14 % 0,96 % 4,05 % 2,33 % 3,51 % 0,42 % 2,10 % 2,13 % 8,17 %

3.kv 0 4,57 1,45 % 3,33 % 8,43 % 3,61 % 2,25 % 6,59 % 1,13 % 3,63 % 3,66 %

4.kv. 0 3,43 0,37 % 4,17 % 9,92 % 4,36 % 0,62 % 8,23 % 1,60 % 1,32 % 1,36 %

Hittil 1392 11 13 0,93 % 2 2 0,14 % 3 11 0,79 % 26 1,87 3,62 2,05 % 2,57 % 6,52 % 3,93 % 2,97 % 4,14 % 1,73 % 2,76 % 6,14 %

Eidsvåg barne- og ungdomsskole
1.kv. 2313 15 20 0,86 % 4 9 0,39 % 4 54 2,33 % 83 3,59 3,66 11,36 % 9,90 % 8,10 % 6,64 % 4,99 % 4,91 % 14,14 % 4,65 % 5,15 %

2.kv. 0 4,24 15,43 % 7,08 % 9,09 % 4,54 % 4,55 % 3,48 % 11,53 % 5,97 % 4,82 %

3.kv 0 3,77 7,58 % 5,76 % 3,35 % 4,24 % 4,05 % 2,74 % 7,34 % 4,24 % 5,40 %

4.kv. 0 1,90 6,64 % 9,69 % 6,36 % 5,55 % 5,22 % 3,76 % 7,49 % 6,90 % 6,86 %

Hittil 2313 15 20 0,86 % 4 9 0,39 % 4 54 2,33 % 83 3,59 3,42 10,29 % 8,12 % 6,65 % 5,25 % 4,70 % 3,72 % 10,16 % 5,45 % 5,56 %

Indre Nesset barne og ungdomsskule
1.kv. 773 5 4 0,52 % 3 24 3,10 % 0 0 0,00 % 28 3,62 4,72 8,18 % 1,94 % 1,88 % 6,33 % 4,70 % 1,36 % 8,10 % 3,29 % 4,30 %

2.kv. 0 3,79 9,87 % 3,83 % 2,53 % 4,09 % 5,10 % 3,63 % 7,73 % 4,35 % 2,72 %

3.kv 0 2,40 5,49 % 3,26 % 1,99 % 4,69 % 1,54 % 3,90 % 4,34 % 1,59 % 3,58 %

4.kv. 0 5,27 5,53 % 6,49 % 7,86 % 9,57 % 3,84 % 4,46 % 1,04 % 5,52 % 1,87 %

Hittil 773 5 4 0,52 % 3 24 3,10 % 0 0 0,00 % 28 3,62 4,05 7,29 % 3,85 % 3,58 % 6,21 % 3,76 % 3,36 % 5,36 % 3,77 % 3,10 %

Fravær i prosent2016

Tallene fra før 2013 gjelder bare rådmannskontoret. 
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Lønnspolitisk plan - revidering 2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

Lønnspolitisk plan 2016 vedtas 

 

 

Saksopplysninger 

Lønnspolitisk plan er et styringsverktøy i forbindelse med lokal lønnsfastsettelse. Planen ble første 
gang utarbeidet i samarbeid med fagforeningene i kommunen. Siste revidering av planen var i 
2011.  

 

Planen har nå vært ute til uttale fra de fagforeningene med frikjøpt tid og den er gjennomgått i 
Samarbeidsutvalget. Endringene i planen er skrevet inn med rødt der det er ny tekst, og 
overstryking der det er forslag om å ta ut tekst. Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er enige i 
de endringene som ligger i planen 

 

Vurdering 

Både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene bruker den lønnspolitiske planen i forbindelse 
med lokale lønnsforhandlinger. I den forbindelse er det viktig at planen ikke er så detaljert at den 
binder opp lønnsmidler på en slik måte at handlingsrommet blir så innsnevret at forhandlinger blir 
overflødige, og at den lokale potten blir brukt opp før forhandlingene. Da vil det i praksis ikke bli 
reelle forhandlinger mellom partene.  

 

Ei lønnspolitisk plan skal være retningsgivende på et overordnet nivå.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Dersom planen blir for detaljert kan det få økonomiske konsekvenser som arbeidsgiver ikke vi ha 
kontroll på.  

 

Betydning for folkehelse 

 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/618-1 
 

Saksbehandler:  Anne-Karin Sjøli 
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1. Innledning  

1.1 Formål 
Formålet med lønnspolitisk plan er å gi arbeidsgiver et styringsverktøy i forhold til hvilken lønnspolitikk de vil føre 

overfor kommunens arbeidstakere.  

 

Lønnspolitiske plan skal være en rammeplan. Planen skal være retningsgivende for lokale forhandlinger, og være et 

hjelpemiddel for rådmannen i den daglige forvaltning. Planen skal gi rom for individuelle vurderinger og 

tilpasninger, alt etter hvilke situasjoner man står overfor. Den skal være en felles plattform for partene i 

forhandlinger. Likevel kan partenes vurderinger og prioriteringer under forhandlingene være avvikende. 

 

En lønnspolitisk plan vil bidra til at kommunens lønnspolitikk blir mer forutsigbar. Dette er en viktig forutsetning for 

at kommunen skal bli oppfattet som en god arbeidsgiver, både innad i organisasjonen og utad i samfunnet.  

 

Lønnspolitisk plan skal rulleres innen utgangen av juli annet hvert år, første gang 2010.  

 

 

1.2 Mål (Flyttet fra pkt. 1.4 av tillitsvalgte) 
Nesset kommunes lønnspolitikk skal bidra til å skape engasjement både hos arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, 

slik at tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne videreutvikles og sikres, samtidig som den gir den enkelte mulighet 

for en rimelig og konkurransedyktig lønnsutvikling. 

 

Nesset kommunes lønnspolitikk skal til enhver tid tilpasses kommunens behov for å rekruttere og beholde dyktige 

medarbeidere.  

 

Nesset kommunes lønnspolitikk skal bidra til å fremme kompetanse, dyktighet og resultater. 

 

Nesset kommunes lønnspolitikk skal ivareta avtalen mellom partene i arbeidslivet om ”Inkluderende arbeidsliv” og 

tilrettelegge for en rimelig lønnsutvikling for den enkelte.  

 

HOVEDMÅL FOR NESSET KOMMUNE 

 

1. God kvalitet på tjenestene  
 

2. Motiverte medarbeidere 
 

3. God økonomistyring 
 

4. Helhetlig og langsiktig planlegging 
 

5. Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT 
 

6. God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold 
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1.3 Hva er lokal lønnspolitikk – definisjon og avgrensinger 
Det lønnspolitiske arbeidet i kommunesektoren har i de senere år ført til en omlegging av forhandlingssystemet, slik 

at stadig flere lønnsplasseringer skjer lokalt. 

 

Partene sentralt har kommet frem til at det er behov for et mer fleksibelt og rammepreget avtaleverk, hvor det gis 

større rom for lokale tilpasninger. Konsekvensen er at arbeidsgiversiden i sterkere grad enn tidligere må ha en 

planmessig og gjennomtenkt lønnspolitikk for sine ansatte.  

 

Kommunene står i større grad enn tidligere fritt til å fastsette lønn innenfor rammene, og kan derfor ta større hensyn 

til lokale forhold og lokal tjenesteproduksjon. Slike lokale forhold kan være vårt behov for å rekruttere og beholde 

kvalifisert arbeidskraft, forhold på det lokale arbeidsmarkedet og andre lokale særtrekk. Konsekvensen er økt behov 

for en planmessig og gjennomtenkt lønnspolitikk.  

 

Med lokal lønnspolitikk i Nesset kommune mener man en lønnspolitikk som tar hensyn til, og bygger på, lokale 

forhold. Lokal lønnspolitikk må samtidig ivareta sentrale avtaler. Gjennom medlemskap i Kommunens 

Sentralforbund (KS) er kommunen bundet av de sentrale lønnsoppgjørene og de avtaler som blir gjort her.  

 

Lokal lønnspolitikk er å betrakte og omsette bestemmelsene i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) og 

kommuneplanens visjoner og mål sammen, ved fastsettinger av lønn for alle ansatte i kommunen. 

 

Strategien i en lønnspolitisk plan må være forankret i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA), samt opp 

mot kommunens visjon og overordnende mål. Den enkelte leder må i større grad enn tidligere engasjere seg aktivt og 

selv komme med vurderinger og prioriteringer av arbeidstakere i egen enhet. 

 

Lønnspolitikk er et lederansvar, og de ansatte bør gis mulighet til å påvirke sin egen lønn. Det er arbeidsgivers ansvar 

å sørge for at Lønnspolitisk plan og enhetenes kompetanseplan er kjent blant alle sine ansatte. Arbeidsgiver må 

tydeliggjøre hvilke mål som skal oppnås, og hver enkelt ansatt vil da kunne påvirke sin egen lønn gjennom innsats 

og resultater.  

 

1.4 Virkeområde (flyttet fra 1.2 av tillitsvalget)  
Lønn blir fastsett lokalt ved ansettelse og på grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen (HTA), og etter 

sentrale føringer etter de sentrale oppgjørene. Lønnspolitisk plan for Nesset kommune er et supplement til HTA, og 

viser ulike tillegg, tilpassinger og presiseringer partene lokalt er enige om. 

 

Forhandlingsbestemmelsene omfatter samtlige ansatte, tilknyttet de tre ulike kap. i HTA:  

Forhandlinger etter HTA kap.4 omfatter ansatte organisert i fagorganisasjoner tilknyttet LO kommune, YS-K, 

UNIO, Akademikerne kommune, samt uorganiserte. 

Forhandlinger etter HTA kap.5 omfatter ansatte organisert i LO kommune, YS-K, UNIO, Akademikerne 

kommune, NITO og Den norske jordmorforening, samt uorganiserte evt. andre. 

Forhandlinger etter HTA kap.3.4.2 omfatter enhetsledere (dvs. uavhengig av organisasjonstilknytning) 

Forhandlinger etter HTA kap.3.4.1 omfatter rådmannen sin stabsledergruppe strategiske ledergruppe (dvs. 

uavhengig av organisasjonstilknyting), og gjelder for: rådmann, assisterende rådmann, personalsjef og økonomisjef 

 

For rådmannen og rådmannens ledergruppe er det inngått individuelle lederavtaler som danner grunnlag for 

lønnsfastsettelse for disse.  
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1.5 Parter 
Nesset kommune ved forhandlingsutvalget (arbeidsgiver) og arbeidstakerorganisasjoner med forhandlingsrett 

innenfor det kommunale tariffområdet er parter i forhandlinger etter HTA. 

Forhandlingssted er Nesset kommune. 

 

1.6 Lønnspolitisk drøftingsmøte 
I henhold til HTA kapittel 4 punkt 4.3.0 skal partene lokalt, minst en gang pr. år, avholde et lønnspolitisk 

drøftingsmøte. Bestemmelsen er forenklet ved at opplistingen over temaer for lønnspolitiske drøftinger er fjernet. 

Det er imidlertid fortsatt slik at partene kan ta opp alle de temaer man mener er relevante. Arbeidsgiver skal forut for 

drøftingsmøtet legge frem tallmateriale som viser lønnsnivå og lønnsutvikling fordelt på kjønn. De sentrale parter 

forutsetter at de lokale forhandlingene gjennomføres på en rasjonell og hensiktsmessig måte. De lokale parter 

oppfordres til å finne praktiske arbeidsformer ved å desentralisere forhandlingene i store arbeidsgiverområder, ved å 

ta i bruk forhandlingssammenslutningsmodellen eller på annen måte samordne forhandlingene. 

 

Drøftingsmøtet kan avholdes når som helst på året, og er ikke lenger koblet til de lokale forhandlingene.  

Det vises til vedlegg for god forhandlingsskikk. 

 

1.7 Økonomisk ramme 
Den økonomiske rammen for forhandlinger etter kap.4. blir fastsatt sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene).  

For øvrige forhandlinger er det ikke fastsatt konkrete økonomiske rammer fra sentralt hold. 

 

1.8 Forhandlings- og virkningsdato 
Forhandlings- og virkningsdato for forhandlinger etter kap.4 blir fastsatt av sentrale parter. Årlige forhandlinger etter 

kap.3 og 5 blir gjennomført samtidig eller umiddelbart etter kap.4. forhandlingene, dersom slike forhandlinger 

gjennomføres. Ellers gjennomføres de årlige forhandlingene for kap.3 og 5 i løpet av høsten, og etter bestemmelsene 

i HTA kap. 3 og 5. Dersom ikke annet er fastsatt i HTA settes virkningstidspunkt til samme dato som for kap.4.  

 

2. Lokal lønnspolitikk 

Lønn blir fastsatt ut fra stillingens ansvars- og funksjonsområde, arbeidstakeren sin kompetanse, innsats, prestasjon 

og resultatoppnåelse. 

 

2.1 Lønnsplassering ved ansettelse 
Ved ansettelse skal lønnen fastsettes ut fra bestemmelsene i HTA. Lønn skal fastsettes før inntredelse i stilling. 

Dersom det fremsettes krav om lønn som avviker fra hovedtariffavtalens bestemmelser skal dette kravet vurderes av 

kommunens forhandlingsutvalg. Enhetsleder eller den som er delegert myndighet til å ansettelse i vedkommende 

enhet/avdeling, skal så snart som mulig ta opp spørsmålet om lokal lønnsfastsettelse med forhandlingsutvalget. 

Utvalget skal da, senest innen 2 uker, gi tilbakemelding om eventuell endring i lønnstilbudet fra arbeidsgiver. 

 

Dersom det er vanskelig å rekruttere til spesielle yrker skal enhetsleder ta dette opp med forhandlingsutvalget som 

bør vurdere muligheten for å sette inn tiltak som kan bidra til å rekruttere nye medarbeidere.  

 

2.2 Fastsettelse av ansiennitet  
Fastsettelse av ansiennitet skjer ved ansettelse etter bestemmelsene i HTA 
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2.3 Kompetanse og kompetanseutvikling 
 
Hva er kompetanse? 
Det er viktig at både arbeidsgiver og ansatte har en felles forståelse av hva som legges i begrepet 

kompetanse. Kompetansebegrepet må forstås som mye mer enn den formelle kunnskapen som 

dokumenteres gjennom utdanningssystemet. Formell kompetanse er all den kompetanse du har fått 

gjennom skole og utdanning og som har gitt deg et vitnemål eller kompetansebevis fra en godkjent 

utdanningsinstitusjon. Uformell kompetanse eller realkompetanse er ikke-dokumentert eller standardisert 

kompetanse som er utviklet gjennom erfaringer. 

 

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. 

Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller 

ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Definisjonen på 

realkompetanse bygger på erkjennelsen av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer, og 

innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd 

innenfor det formelle utdanningssystemet. 

 

1 Kunnskaper  handler om det å vite, kjenne fakta, å kunne se sammenhenger og å 

kjenne til metodikk/fremgangsmåte 

2 Ferdigheter  er knyttet til handling og evnen til å handle på en bestemt måte. 

3 Holdninger  handler om meninger, oppfatninger og verdier som påvirker hvordan vi 

bruker våre kunnskaper og ferdigheter i arbeidet 

4 Evner  er et individs potensial i form av stabile egenskaper, kvaliteter, talenter, 

helse og øvrige nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger 

Slik definerer vi kompetanse i Nesset kommune : 
 

Fagkompetanse: Jeg utvikler min faglige viten og omsetter den til nyttiggjorte ferdigheter 

Relasjons- /samarbeidskompetanse: 

Jeg skaper tillit og har en empatisk tilnærming til 

kollegaer. Jeg er imøtekommende og skaper 

profesjonelle relasjoner og bidrar positivt i 

arbeidsfellesskapet. Jeg forsøker å forstå andres 

følelser, holdninger, motiver og gruppeprosesser. Jeg 

deler min kunnskap med andre. 

Mestringskompetanse: 

Jeg ønsker å bli best mulig og gjøre en så god jobb som 

mulig ut fra egne ferdigheter. Jeg tar imot utfordringer 

som min leder gir meg i det daglige og i 

medarbeidersamtaler. Jeg fokuserer på selvledelse og 

selvkontroll, personlig utvikling og sørger for god helse 

og egenomsorg. 
Digital- og teknisk kompetanse: 

Jeg tilegner meg, nyttiggjør og deler kunnskap om 

verktøy, teknologi, metoder, prosesser og utstyr. 

Refleksjonskompetanse: 

Jeg reflekterer over mine handlinger og egen utvikling 

og bidrar med refleksjon i arbeidsfellesskapet. 

Organisasjonskompetanse: 

Jeg kjenner Nesset kommune og det offentlige system. 

Jeg kjenner kommunens verdier, mål og etiske 

retningslinjer. Jeg benytter denne viten til å handle 

hensiktsmessig og til tverrfaglig samhandling. Jeg har 

forståelse for og aksepterer min og anders roller  

Forbedringskompetanse: 

Jeg tar initiativ og deltar aktivt for å finne bedre måter 

å gjøre ting på, håndtere uforutsette situasjoner og 

bidrar til kontinuerlig forbedring og nyttiggjort 

innovasjon.  

Brukerkompetanse: 

Jeg har fokus på oppgave og måloppnåelse for å sikre 

nødvendige og tilstrekkelige tjenester. Jeg vet hvem jeg 

leverer tjenester til og kjenner deres utfordringer og 

behov. Jeg leter etter beste praksis gjennom å forsøke å 

«se oss selv utenfra».  

Lederkompetanse 

Jeg legger forventningene i lederavtalen 

/stillingsbeskrivelsen til grunn for min ledelse. Jeg 

motiverer mine ansatte til innsats og stimulerer til 

kompetansemobilisering, fleksibilitet, bidrar til innsats 

utover minstekravet.  

Nødvendig og nyttiggjort kompetanse gir riktige tjenester til brukere av de kommunale tjenestene i Nesset 

kommune 
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Ansatte som tar tilleggsutdanning/videreutdanning som er vedtatt prioritert i enhetens kompetanseplan og som er 

relevant for den stillingen man innehar, skal vurderes for økning i lønn etter avlagt eksamen. Dersom 

kompetanseøkningen automatisk gir opprykk til annen stillingsgruppe i HTA kap.4 skal dette være med i 

vurderingen om eventuelt ytterligere lønnstillegg.    

 

Det gis kompetansetillegg for ansatte i kap.4 B og C med maksimalt kr 20 000. Dette tilsvarer 60 studiepoeng på 

høyskolenivå. Det gis ikke kompetansetillegg for ekstra studiepoeng utover dette. Lavere antall studiepoeng gir 

tilsvarende lavere kompetansetillegg. Tilleggene gis fra bestått eksamen og finansieres innenfor enhetenes budsjett i 

forbindelse med de lokale forhandlingene, og vil få samme virkningsdato som de øvrige forhandlingene samme år.  

 

Annen tilleggs- og videreutdanning som ikke gir studiepoeng vurderes etter krav på den enkelte ansatte ved lokale 

forhandlinger. Arbeidsgiver vurderer om behovet for den kompetansen det kreves tillegg for er relevant for 

vedkommendes arbeid i kommunen.  

 

Fagarbeidere med 1 års tilleggsutdanning vurderes spesielt.  

 

Leder og mellomledere omfattes ikke av bestemmelsen, uavhengig av hvilket kapittel de er innplassert i etter HTA 

(hovedtariffavtalens) bestemmelser. 

 

2.4 Lønn til ledere 
Leder skal i prinsippet avlønnes høyere enn den de er satt til å lede. Dersom det i enheten / avdelingen, på grunn av 

omorganisering / omplassering, er ansatte som har fått beholde tidligere lønn (høyere enn for stillingen man er i) kan 

dette prinsippet avvikes. Prinsippet om at leder skal avlønnes høyere enn den de er satt til å lede kan også avvikes 

dersom spesiell utdanning gjør at man blir lønnsinnplassert høyere enn lederen på vedkommendes enhet/avdeling.  

 

2.5 Andre forhold 
Det er et mål å utjevne individuelle lønnsforskjeller som utilsiktet har utviklet seg over tid, og som ikke skyldes 

faktiske ulikheter i ansvar, kompetanse, innsats og prestasjoner, eller forhold som ligger utenfor arbeidsgivers 

myndighetsområde. 

 

Opprykk etter sentrale forhandlinger skal ikke hindre opprykk i lokale forhandlinger samme år. Ved lokale 

forhandlinger skal partene tilstrebe å ta hensyn til de som på urimelig måte har hatt en svak lønnsutvikling. Likedan 

er det naturlig å ta med i vurderingen de som har fått forholdsvis høye tillegg i de sentrale oppgjørene. 
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3. Prinsipp for individuell lønnsfastsettelse 

3.1 Ansvar 
Det blir forventet at arbeidstakerne viser evne og vilje til å påta seg nye oppgaver innenfor stillingens ansvars- og 

funksjonsområde. Det blir videre forventet at arbeidstakerne viser ansvar for faglig og personlig egenutvikling 

innenfor de ressurser og rammer som arbeidsgiveren gir. Ansatte som tar videre- og etterutdanning i sammenheng 

med prioriterte tiltak i kommunen sin opplæringsplan, skal tilgodeses i lokale forhandlinger. 

 

3.2 Arbeidsinnsats 
Arbeidstakerne må kunne bruke sin kompetanse og erfaring innenfor sitt ansvars- og funksjonsområde. Det blir 

forventet selvstendig og målrettet innsats. Politiske vedtak, administrative beslutninger og individuelle arbeidsplaner 

skal følges så langt det er praktisk mulig. Pålagte oppgaver skal gjennomføres innen fastsatt frist, med mindre noe 

annet blir avtalt. Arbeidstiden skal utnyttes effektivt. 

 

3.3 Initiativ og omstilling 
Initiativ som bidrar til å forenkle og effektivisere eksisterende rutiner og arbeidsoperasjoner skal verdsettes. Det blir 

forventet at arbeidstakerne tilpasser seg endringer i den teknologiske og organisatoriske utviklinga. 

 

3.4 Samarbeidsevne 
Arbeidstakerne må kunne samarbeide om gode løsninger uavhengig av personlige oppfatninger og holdninger. 

Arbeidstakerne må kunne dele sin kunnskap med kollegaer og andre samarbeidspartnere. 

 

3.5 Lojalitet 
Det blir forventet at arbeidstakerne: 

a) følger gjeldende lover, avtaler og kommunens egne reglement og retningslinjer 

b) innretter seg etter politiske vedtak og administrative beslutninger 

c) melder fra til sin nærmeste leder om eventuelle endringer i forutsetningene for å gi gode og effektive tjenester 

d) arbeider for å oppfylle vedtatt budsjett og økonomiplan.  

 

3.6 Krav til ledere 
I tillegg til de generelle krav som gjelder for alle arbeidstakere, blir det stilt spesielle krav til ledere. For medlemmer 

i rådmannens ledergruppe er det inngått individuelle lederavtaler.  

 

Ledere må kunne: 

a) motivere og bidra til utvikling av sine medarbeidere 

b) etablere og utvikle samarbeid som bygger på åpenhet, tillit og medvirkning 

c) aktivt følge opp langtids sykefravær med tanke på attføring, rehabilitering og omplassering 

d) organisere og fordele arbeidsoppgaver rasjonelt og kostnadseffektivt 

e) planlegge og lede aktiviteten i tråd med vedtatt budsjett, økonomiplan og kommuneplan 

f) opptre synlig og troverdig som representant for arbeidsgiver, og vise forståelse for politiske prosesser og vedtak 

g) ha god dialog med tillitsvalgte 

 

3.7. Stillingsbeskrivelser 
I Nesset kommune skal det med virkning fra juni 2009 være utarbeidet stillingsbeskrivelser for alle ansatte under 

ledergruppenivå, bla. som et viktig grunnlag for lokale individuelle lønnsforhandlinger. For ledergruppen er det 

inngått egne lederavtaler. Mal for stillingsbeskrivelser er utarbeidet. Enhetsleder er ansvarlig for utarbeidelse av 

stillingsbeskrivelser for ansatte ved sin enhet. Stillingsbeskrivelsen skal underskrives av stillingsinnehaver og 

enhetsleder/leder, og legges i egen mappe i kommunens saks- og arkivsystem ePhorte som heter stillingsbeskrivelser. 

Hver enhet/avdeling skal ha egen mappe til stillingsbeskrivelser som skal hete ”stillingsbeskrivelser (navn på 

enhet/avdeling)” 
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4. Lønnspolitiske hensyn 

4.1 Likestilling 
De lokale forhandlingene skal bidra til likestilling mellom kvinner og menn. Ved lokal lønnsvurdering skal det gjøres 

en vurdering av hvilke stillinger det vil være naturlig å sammenligne med i andre enheter. Det skal da legges vekt på 

krav til utdanning, ansvars og myndighetsområde for stillingene. Lengden på utdanningstiden alene er ikke en garanti 

for lik avlønning yrkesgruppene imellom. Hvor stort ansvar som er tillagt stillingen, både budsjettansvar, 

personalansvar og ansvar overfor tredjeperson skal vektlegges.  

 

4.2 Arbeidsmarked 
Lokale forhandlinger skal så vidt mulig sikre konkurransedyktig lønn i forhold til det regionale arbeidsmarkedet. 

Forhandlingene skal bidra til at arbeidsgiver kan rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. 

 

4.3 Uorganiserte arbeidstakere 
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere uten organisasjonstilknyting får den lønn de etter ansvar, kompetanse, 

innsats og prestasjoner bør ha. 
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5. Forhandlingsregler 

5.1 Lønnskrav 
Lønnskrav skal stiles til Nesset kommune v/forhandlingsutvalget, og sendes til personalsjef. Organisasjoner som 

fremmer krav blir innkalt til forhandlinger. Også organisasjoner som ikke har satt frem krav, men som organiserer 

arbeidstakere som arbeidsgiver har til hensikt å vurdere på eget initiativ, blir innkalt til forhandlinger. Samtidig 

forutsettes det at enhetsledere tar ansvar for å melde fra om ansatte/grupper ved sine respektive enheter som bør 

prioriteres i de lokale forhandlingene. Slike meldinger skal gis innenfor same frist som er satt for å fremme 

lønnskrav. 

 

Uorganiserte har ikke formell forhandlingsrett, men kan sende søknad om lønnsjustering. Slike søknader blir 

håndtert ensidig av forhandlingsutvalget. Vedlagte skjema skal benyttes ved innlevering av lønnskrav (sjå pkt. 6.3.). 

 

5.2 Krav til forhandlerne 
Partene sine forhandlere kan stille egne lønnskrav. Det blir her forventet at forhandlerne er bevisst sin eventuelle 

dobbeltrolle, og får andre fra samme organisasjon til å føre disse forhandlingene, og at den dette gjelder forlater 

forhandlingsrommet.  

Det vises til HTA sine Retningslinjer for lokale forhandlinger - God forhandlingsskikk. 

 

5.3 Forhandlingsrekkefølge 
Type forhandling  Gjelder følgende stillingsgruppe Hvem forhandler for kommunen 

Kap.4.B  Stillinger uten særskilt krav til utdanning  

 Fagarbeiderstillinger 

 Stillinger med krav om 

høgskoleutdanning 

 Stillinger med krav om 

høgskoleutdanning med ytterligere 

spesialutdanning 

 Stillinger med krav om mastergrad 

 

 

 

 

Administrativt forhandlingsutvalg 

Kap.4.C  Lærer 

 Adjunkt 

 Adjunkt m/tilleggsutdanning 

 Lektor 

 Lektor m/tilleggsutdanning 

 

 

Administrativt forhandlingsutvalg 

Kap.4.A.2 Særskilte forhandlinger for eksempel i forbindelse 

med organisatoriske endringer 

Administrativt forhandlingsutvalg 

Kap.4.A.3 Rekruttere og beholde arbeidstakere Administrativt forhandlingsutvalg 

Kap.5 Miljøvernleder, byggesaksbehandler, brannsjef, 

ingeniører, leger, jordmor, skolefaglig rådgiver, 

ikt-konsulent, næringskonsulent og 

deltidsbrannmannskap og noen mellomledere. 

Andre stillinger kan bli lagt til kap.5.  

 

 

 

Administrativt forhandlingsutvalg 

Kap.3.4.2 Enhetsledere Administrativt forhandlingsutvalg 

Kap.3.4.1 Ass. rådmann 

økonomisjef 

personalsjef 

 

rådmann 

Kap.3.4.1   rådmannen Politisk forhandlingsutvalg 

 

Forhandlingsrekkefølgen i forhandlinger etter kap.3.4.2, kap.4.A.1 og kap.5.2 blir fastsett av partene lokalt. 

Forhandlingene skal gjennomføres på en slik måte at forhandlingsrekkefølgen ikke får innvirkning på resultatet av 

forhandlingene.  
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5.4 Deltakere 
Forhandlingene skal som hovedregel føres mellom forhandlingsutvalget og tillitsvalgte i Nesset kommune, dvs. uten 

deltakelse fra partene sine sentrale eller regionale ledd. For organisasjoner med forhandlingsrett, men som har bare 

ett medlem lokalt, er det anledning til å stille med forhandler fra andre kommunene. I slike tilfeller må 

forhandlingsutvalget varsles skriftlig i god tid før forhandlingene starter, vanligvis i forbindelse med innsending av 

krav.  

 

5.5 Protokoll 
Det blir satt opp protokoll fra forhandlingene. Det blir ført separate protokoller for hver organisasjon, med 

henvisning til forhandlingshjemmel. Protokollen skal inneholde tid og sted for møtet, navn på partene og deres 

representanter, og resultatet av forhandlingene. Dersom partene ikke blir enige, skal partene sine standpunkt ved 

forhandlingsslutt fremgå av protokollen. Protokollen skal underskrives av partene sine forhandlingsledere. Partene 

kan kreve protokolltilførsler som inneholder begrunnelser og forutsetninger for partene sine standpunkt. Eventuelle 

særstandpunkt kommer etter partene sine underskrifter i protokollen. 

 

5.6 Anke – lønnsforhandlinger etter kap.4 
Dersom det ikke blir enighet i det lokale lønnsoppgjøret kan hver av partene bringe tvisten inn for organisatorisk 

behandling mellom sentrale parter, jfr. HTA kap.4.A.1. 

 

5.7 Anke – lønnsforhandlinger etter kap.5 
Dersom det ikke blir enighet i det lokale lønnsoppgjøret kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling i lokal 

nemnd. eller pendelvoldgift. Jfr. HTA kap.5.2, og Hovedavtalen (HA) del A § 6-2. 

En lokal nemnd skal i flg. HA § 6-2 ha følgende sammensetning: 

· 1 nøytral leder 

· 1 representant fra arbeidsgiver 

· 1 representant fra vedk. arbeidstakerorganisasjons lokale ledd, evt. vedk. forhandlingssammenslutnings lokale ledd.  

 

Dersom partene ikke blir enige om leder, skal denne oppnevnes av Kretsmeklingsmannen. 

 

5.8 Anke – lønnsfastsettelse for ledere i kap.3.4.1  
Lønn til følgende toppledere fastsettes av kommunen: 

 Rådmann 

 Assisterende rådmann 

Toppledere kan bistås av tillitsvalgte eller benytte sentral bistand i forbindelse med lønnsvurderingen fastsettelse.  

 

Lønn til følgende ledere fastsettes etter forhandlinger: 

 Rådmannens toppledergruppe, unntatt assisterende rådmann og rådmann. Med «rådmannens 

toppledergruppe» menes i denne sammenhengen personalsjef og økonomisjef. Jr. HTA kap. 3.4.1. 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 

 
5.9 Taushetsplikt 
Deltakerne i forhandlingene plikter å hindre at utenforstående får tilgang eller kjennskap til opplysninger om noens 

personlige forhold. Informasjon og argument som blir utvekslet mellom forhandlere i forhandlingsrommet skal ikke 

videreformidles uten at det avtales særskilt. Resultatet av forhandlingene er taushetsbelagt til alle forhandlingene er 

ferdige. Partene blir enige om dato og klokkeslett for offentliggjøring av resultatene. Taushetsplikten gjelder også 

etter at forhandlingene er avslutta og resultatet er gjort kjent for de som fremmet krav. Opplysninger om 

lønnsplassering er ikke underlagt taushetsplikt, jfr. offentlighetslova.  
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5.10 Informasjon 
Rådmann, enhetsledere, økonomisjef og personalsjef (stabsledergruppen) skal informere sine respektive ansatte om 

den lokale lønnspolitikken. Personalsjef gir skriftlig tilbakemelding til uorganiserte som har sendt inn søknad i lokale 

lønnsforhandlinger. Organisasjonene sine forhandlere gir melding til sine medlemmer om den delen av 

forhandlingsresultatet som gjelder deres medlemmer. Dette bør gjøres skriftlig. I tillegg har enhetslederne et 

overordnet ansvar for at resultatet av lokale lønnsforhandlinger blir presentert for sine ansatte på tvers av/uavhengig 

av organisasjonstilknyting. 
 

Det sendes orientering til kommunestyret etter at de årlige forhandlingene er avsluttet i alle kapittel. 

 

Oversikt over lokale funksjonstillegg   
(kan endres administrativt dersom det skrives nye protokoller med berørte fagorganisasjoner)    
            

Funksjonstilleggene skal til en hver tid følge den/de som innehar funksjonene. 

Tjenestested Årlig tillegg / 100 % stl 

Botjenesten Holtan kr.   6.000,- 

NOS-aldersdement kr.   6.000,- 

Aktivitetstjenesten kr.   6.000,- 

NOS- ressurspool kr.   6.000,- 

Spesialoppdrag skole/barnehage kr.   6.000,- 

Spesialprosjekt NOS-hjemmetjenesten kr.   9.000,- 

Ansvarsvakter omsorgsarbeidere, hjelpepleiere 

og assistenter 

 

kr.   3.500,- 

Ansatte i prosjekt ”avlastning barn” kr. 10.000,- 

Arbeid på natt, hele helsesektoren kr.   7.500,- 

Tjenestested Ikke reduksjon mht stl % 

Flagging ved offentlige bygg 

(forutsetter samarbeid med kirke) 

kr.   3.000,- 

Pedagogisk leder, barnehage kr. 15.000,- 

Kontaktlærer kr. 15.000,- 

Kulturkontakt kr.   4.800,- 

Teamleder skole kr.   8.000,- 

Samlingsstyrer skole kr. 800,- til kr. 4.800,- 

IKT ansvar skole kr. 12.000,-   

Stor klasse kr.   4.000,- 

Gruppe/klasse med flere årstrinn kr.   4.000,- 

Rådgiver/sosiallærer kr. 12.000,- 

Seniortillegg, ansatte over 55 år kr.  5.000,- 

  

 

6.2. Gjelder vikarer ved pleie og omsorg og legekontor (rekrutteringstiltak):  
Ferievikarer ved pleie og omsorg og legekontor med bakgrunn som studenter under høgre utdanning (leger, 

fysioterapeuter, sykepleiere og annen 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning) avlønnes slik: 

   pr. 01.05.16 

1. års studenter assistent 4 års ansiennitet kr. 290 300 

2. års studenter fagarbeiderlønn ingen ansiennitet kr. 332 700 

3. års studenter fagarbeiderlønn 4 års ansiennitet kr. 335 900 

4. års studenter fagarbeiderlønn 8 års ansiennitet kr. 350 800 

Andre ferievikarer beregnes ansiennitet etter faktiske beregninger. 

 

6.3. Felles kravskjema 
Personalsjef sender partene fastsatt skjema som skal benyttes som kravskjema i forhandlingsrundene. 

Ikke oppdatert. 

Rådmann legger  

inn oppdatert tabell 

før årets lønnsforhandlinger 
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STILLINGSBESKRIVELSE                        vedlegg 2 
DERSOM STILLINGENS INNHOLD ENDRES VESENTLIG OG VARIG SKAL STILLINGSBESKRIVELSEN ENDRES TILSVARENDE. 
STILLINGSBESKRIVELSEN SKAL GJENNOMGÅS HVERT ÅR I FORBINDELSE MED GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERSAMTALE. 

ORGANISASJONSMESSIG PLASSERING: 
ANSETTELSESORGAN: ENHET: 

 
 

 

NÆRMESTE OVERORDNA: AVDELING: 

 
 

 

ANSVARSOMRÅDE OG OPPGAVER FOR STILLINGEN 
LEDERANSVAR: FAGLIG ANSVAR, herunder hovedoppgavene som ligger til 

stillingen: 

  

PERSONALANSVAR:  

  

KOMPETANSEKRAV:  

Utdanning Praksis 

  

  

  

PERSONLIGE EGENSKAPER  

 Gode samarbeidsevner 

 Evne til å organisere eget arbeid / egen arbeidsdag 

 Evne til å kommunisere 

 Være utviklings- og samarbeidsorientert 

 Annet (spesifiser) 

KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE  

Stillingsinnehaver skal gjøre seg kjent med de målsetninger 
som settes for kommunen og for enhetene. For denne 
stillingen er følgende delmål særlig viktig å oppnå: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

SPESIELLE BESTEMMELSER SOM STILLINGSINNEHAVER BØR KJENNE TIL: 

 
 
 
 
 

 
Stillingsbeskrivelsen er ikke uttømmende og arbeidsgiver står fritt til å legge andre oppgaver til stillingen, så 
lenge dette holdes innenfor stillingens grunnpreg.        
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