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Vedtak: 
 
Protokollen fra møte 17.09.2019 godkjennes. 
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MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN  
 
Behandling: 
 
Det ble orientert om følgende saker i møtet: 
 

• Utvalgets medlemmer fra henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakersiden 
presenterte seg. 

• Kommunedirektøren orienterte om administrasjonsutvalgets mandat, 
lovforankring og arbeidsområder. 

 
 
Vedtak: 
 
Meldingene tas til orientering. 
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STATUS ARBEIDSGIVERSTRATEGIER  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og HR- leder Alexander Jørgensen orienterte om 
arbeidsgiverpolitikk og strategi. 
 
 



  

Side 3 av 3 

Vedtak: 
 
Administrasjonsutvalget tar statusgjennomgangen til etterretning.   
 
 
 
 
 
ÅPEN POST 
Administrasjonsutvalget ønsker å ha møtene fra kl. 09.00 -11.00, samt forsøke å 
legge møtene til ulike lokasjoner i kommunen. 
 
Det avsettes det ca. 20 min i neste møte hvor kommunedirektør informerer om 
kommunens ledelsesplattform m.m. 
 
Morten Pettersbakken stilte spørsmål om ny politisk organisering.  
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og Arild N. Ødegaard besvarte spørsmålet. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Meldingene tas til orientering. 
 

 

 
 
 
 
 
Fakta: 
Orienteringer: 
 

• Kommunedirektør informerer om kommunens ledelsesplattform m.m. 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
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Saksbehandler:  Alexander Jørgensen Arkiv: 042  
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LØNNSPOLITISK PLAN – 2020-2023 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Administrasjonsutvalget vedtar ny og revidert «lønnspolitisk plan 2020-2023» slik den 
fremgår av vedlagte dokument. 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Lønnspolitisk plan 2020-2023 
 
 
Fakta: 
 
Kommunestyret vedtok i møte den 26.september.2019 «arbeidsgiverpolitikk 2020-
2030». 
Basert på utfordringsbildet og hovedmålsettingene, er det foreslått å strukturere 
oppfølgingen i ti delstrategier. Lønnspolitisk plan er en av strategiene. 
 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren er glad for at en ny og revidert lønnspolitisk plan nå er 
utarbeidet. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende ledere / 
arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte: 
 
Arbeidstakerrepresentanter: 
Fagforbundet v/ Morten Pettersbakken 
Naturviterne v/ Anders K. Olsen 
Utdanningsforbundet v/ Kjersti Fremstad 
Fysio,- og ergoterapiforbundet v/ Åsne Løkken 
 
Arbeidsgiversiden: 
Teknisk sjef, Bodil Evenstad 
Omsorgssjef, Trine Kløvrud 
Grunnskolesjef, Ivar M. Jahr 
HR- leder, Alexander Jørgensen 
 
Lønnspolitisk plan har vært oppe til drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte og er gitt 
enstemmig tilslutning (med noen mindre endringer som det ble enighet om).  



  20/1274  

 
Kommunedirektørens oppfatning er at denne planen gir gode rammer for 
kommunens lønnspolitikk og samarbeid mellom partene.  
 
Saken legges fram for administrasjonsutvalget for endelig vedtak.  
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lønnspolitisk plan 
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Vedtatt i administrasjonsutvalget: ?? 
 
 
 
Forfatter: Alexander Jørgensen, HR. 
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1. Innledning 
Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn og gjelder for en periode på to år om gangen. 
Hovedtariffavtalen forutsetter at kommunen skal ha en egen lokal lønnspolitikk, og at denne gjøres 
kjent for alle ledere, tillitsvalgte og medarbeidere i organisasjonen. 

Lønnspolitisk plan for Vestre Toten kommune har sitt utgangspunkt i og er et viktig element i 
kommunens arbeidsgiverpolitikk som ble vedtatt i kommunestyret i 2019. 

Lønnspolitikken i Vestre Toten kommune skal gi nødvendig handlingsrom for å rekruttere og beholde 
ansatte i konkurranse med andre, samt en plan for lokale forhandlinger. Planen skal synliggjøre 
hvordan partene lokalt skal bruke den handlingsfriheten som foreligger både ved ansettelse og øvrig 
lønnsutvikling.  

Vestre Toten kommunes lønnspolitikk må sees i sammenheng med kommunens overordnede 
planverk, mål og strategier. Lønnspolitikken skal til enhver tid understøtte gjeldende strategier og 
mål som kommunen har besluttet. 

Vestre Toten kommune skal ha en lønnspolitikk som er forståelig og forklarlig, og virke forutsigbar for 
ansatte i kommunen. Planen skal bidra til at den enkelte medarbeider har kunnskap om kommunens 
lønnssystem og gir mulighet for å kunne forstå hvordan egen lønn fastsettes og påvirkes. 

I tillegg til dette hoveddokumentet, består Vestre Toten kommune sin lokale lønnspolitikk av 6 
vedlegg som ligger vedlagt. 

Vedlegg 1 – Prosedyre ved lokale lønnsforhandlinger 

Vedlegg 2 -Veiledning for gjennomføring av lønnssamtale 

Vedlegg 3 – Avlønning av høgskolestudenter i omsorgssektoren 

Vedlegg 4– Videreutdanning – retningslinjer for kompensasjon 

Vedlegg 6 – Rekrutteringstillegg/fallende tillegg 
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2. Overordnede rammer for lønnspolitikken 
Den lønnspolitiske planen inngår som en del av Vestre Toten kommunes arbeidsgiverstrategi, og skal 
være et verktøy for ledere i sin utførelse av arbeidsgiverrollen. I tillegg er lønnspolitikken en del av 
arbeidstakerorganisasjonenes lønnstrategi, og forplikter de tillitsvalgte. Den omforente 
lønnspolitikken skal sikre felles praksis når det gjelder lønn ved tilsetting, lokale forhandlinger og 
øvrig lønnsutvikling. Lønnspolitisk plan skal også, som nevnt, bidra til at den enkelte medarbeider har 
kunnskap om kommunens lønnssystem og gir mulighet for å kunne forstå hvordan egen lønn 
fastsettes og påvirkes. 

Vestre Toten kommune legger vekt på åpenhet i sin lønnspolitikk: 

1. Gjensidig respekt mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden i drøftinger og 
forhandlinger 

2. Ansvarlighet fra begge parter når det gjelder å stille krav og gi tilbud 
3. Aksept for lønnsdifferansiering 

 
Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere og beholde medarbeidere med kompetanse som er i 
samsvar med kommunens oppgaver og ansvar, og som gjør kommunens tjenesteproduksjon og 
utvikling mulig. I tillegg skal lønnspolitikken bidra til å sikre en enhetlig praksis, en praksis som bygger 
på bevisste holdninger til lønnsforskjeller, lønnsnivå og lønnsutvikling. 

Lønnspolitikken skal oppmuntre til faglig og personlig utvikling, samt bidra til å rekruttere og beholde 
medarbeidere med rett kompetanse. Lønnsnivået til den enkelte medarbeider skal reflektere ansvar, 
oppgaver og kompetanse. For å kunne beholde medarbeiderne er det nødvendig med en løpende 
oppfølging slik at kommunen ikke blir liggende etter lønnsmessig.  Kriteriene skal være kjent for alle, 
være objektive, etterprøvbare og understøtte kommunens mål, og skal legges til grunn for 
lønnsfastsettelse og lønnsutvikling. 

Kriterier for alle ansatte: 

1. Formell kompetanse  
2. Realkompetanse/erfaringsbasert kompetanse 
3. Kompleksitet i stillingen 
4. Skjevheter 
5. Likelønn 
6. Avansement 

 
I tillegg gjelder følgende for ledere: 

1. Utøvelse av lederskap 
2. Mestringsorientert ledelse 
3. Måloppnåelse 
4. Oppnådde resultater og prestasjoner (i henhold lederavtale der dette foreligger) 

 
Vestre Toten kommune skal være en kommune der kjønnsbestemt forskjellsbehandling knyttet til 
lønn ikke forekommer. Lønnspolitikken er helhetlig og fremmer likestilling. Arbeidstakere i 
adopsjons-, fødsels- og andre lønnede permisjoner skal gis mulighet for lønnsutvikling gjennom 
lokale forhandlinger. 
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3. Lønnsutvalget og kommunedirektørens roller 
Lønnsutvalget består av arbeidsgiverrepresentantene i administrasjonsutvalget. Lønnsutvalget sine 
oppgaver er å godkjenne arbeidsgivers strategi for lokale forhandlinger i hovedtariffavtalens kapittel 
4 som omhandler fordeling av lokal pott jfr. de sentrale forhandlingene. 

Lønnsutvalget fastsetter på forhånd og gir en anbefaling til akseptabel økonomisk ramme. Dette 
gjelder for både kapittel 3 og 4 i hovedtariffavtalen. I tillegg skal lønnsutvalget vedta «A-rundskriv» 
som en del av tariff- og avtaleverket fra KS. (A-rundskriv som ikke er en del av tariffavtalen vedtas 
administrativt av kommunedirektør jfr. delegeringsvedtak i lønnsutvalget 21.8.2000). 
 
Det er kommunedirektør som har ansvaret for lønnsforhandlingene i samarbeid med øvrig ledelse og 
HR.  

4. Stillingsgruppene i hovedtariffavtalen 
Kommunale stillinger innplasseres etter hovedtariffavtalens bestemmelser i kapittel 3,4 og 5 som 
gjelder lønn og lønnsfastsettelse. Hvert andre år er det sentralt lønnsoppgjør, og året etter er det 
mellomoppgjør. Partene sentralt bestemmer om det skal avsettes pott til lokale forhandlinger senere 
i året, og gir eventuelle føringer for disse. Det sentrale oppgjøret er kun for ansatte i 
hovedtariffavtalens kapittel 4, og omfatter ikke ansatte i hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5. 
Sistnevnte grupper får ingen sentrale tillegg, da lønnsdannelse for disse fastsettes lokalt. 

4.1. Kapittel 3 
Lønn for lederstillinger i hovedtariffavtalens kapittel 3, punkt 3.4 forhandles i sin helhet lokalt av 
kommunen. Følgende kapitler er i bruk: 

Kapittel 3.4.1 – Lederavlønning – kommunedirektør, assisterende kommunaldirektør og 
tjenesteområdeledere 

Kapittel 3.4.2 – Lederavlønning – driftsenhetsledere 

Kapittel 3.4.3 – Lederavlønning – avdelingsledere 

Kapittel 3.5 avlønning av hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 

Ledere i kapittel 3.4.1 og 3.4.2 omfattes ikke av overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 
10-6, men får 10 ekstra kompensasjonsdager i henhold til hovedtariffavtalens § 6, punkt 6.3. 

I kapittel 3 er det ingen avtalt økonomisk ramme, men man skal ta hensyn til kommunens totale 
situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet samt lønnsutviklingen i KS-området og andre 
sammenlignbare tariffområder. 

4.2. Kapittel 4 
Lønnsfastsettelse for stillinger som omfattes av kapittel 4 foregår i hovedsak gjennom sentrale 
forhandlinger. De sentrale partene fastsetter garantilønnssatser basert på utdanningskrav og 
forhandler om generelle lønnstillegg. 
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Ved sentrale oppgjør blir det fastsatt et minstelønnsnivå for ansatte i hovedtariffavtalens kapittel 4. 
Minstelønn blir fastsatt etter ansiennitetsstige 0 - 2 – 4 – 6 – 8 – 10 og 16 år. 

En andel av den totale lønnsveksten som fremforhandles kan bli avsatt til lokale forhandlinger i 
kommunen. 

Følgende lønnsgrupper er omfattet av kapittel 4: 

1. Stillinger uten særskilt krav til utdanning 
2. Stillinger med krav om fagbrev/tilsvarende utdanningsnivå 
3. Stillinger med krav om fagbrev og 1- årig fagskoleutdanning 
4. Lærer og stillinger med krav om 3- årig universitets-/høgskoleutdanning 
5. Adjunkt og stillinger med krav om 4- årig universitets-/høgskoleutdanning 
6. Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5- årig universitets-

/høgskoleutdanning 
7. Lektor og stillinger med krav om mastergrad 
8. Lektor med tilleggsutdanning 

 

4.3. Kapittel 5 
Stillinger innplassert i hovedtariffavtalens kapittel 5 får hele sin lønn fastsatt etter forhandlinger 
lokalt i kommunen. I hovedsak er det akademikergruppene som kommer inn under dette kapitlet. 

I kapittel 5 er det ingen avtalt økonomisk ramme, men man skal ta hensyn til kommunens totale 
situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet samt lønnsutviklingen i KS-området og andre 
sammenlignbare tariffområder. 

5. Lokal lønnsfastsettelse (for allerede ansatte) 
Lokale forhandlinger omfatter de som er ansatt pr. 30. april. Ansatte som er ansatt etter 1.mai i året 
forhandlingene foregår vil ikke bli omfattet av forhandlingene. Dette skal i det minste fremgå av 
tilsettingsbrevet og vil kun gjelde kapittel 3 og 5. 

Uorganiserte har ingen forhandlingsrett, men er med i lokale forhandlinger.  

5.1 Lokal lønnsfastsettelse for ledere i hovedtariffavtalen kapittel 3.4 
Ledere i disse gruppene får ingen tillegg ved sentrale oppgjør slik at all lønnsfastsettelse skjer lokalt. 
Lønn blir fastsatt ved tilsetting/ansettelse og blir regulert i henhold til hovedtariffavtalens 
bestemmelser. Ved lønnsfastsettelsen skal det tas hensyn til kommunens totale økonomiske 
situasjon. Avlønning for ledere skal forhandles om en gang pr. år. 

5.1.1 Kommunedirektør  
Ved vurdering av lønn etter hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 for kommunedirektør er det 
formannskapet som fastsetter lønn i samsvar med lederavtale. 

 5.1.2 Kommunedirektørens ledergruppe - tjenesteområdeledere 
Ved vurdering av lønn etter hovedtariffavtalen 3.4.1 skal ett eller flere av følgende kriterier legges til 
grunn: 

1. Oppnådde resultater i forhold inngått lederavtale 
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2. Utøvelse av lederskap 
3. Betydelige endringer i ansvars, - og/eller organisasjonsendringer. 
4. Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
5.1.3 Driftsenhetsledere 
Ved lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalen 3.4.2 skal ett eller flere av følgende kriterier legges 
til grunn: 

1. Endret ansvarsområde 
2. Oppnådde resultater i forhold til inngått lederavtale når slik avtale foreligger 
3. Utøvelse av lederskap 
4. Betydelige endringer i ansvars, - og/eller organisasjonsendringer. 
5. Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
5.1.4 Avdelingsledere 
Ved lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalen 3.4.3 skal ett eller flere av følgende kriterier legges 
til grunn: 

1. Endret ansvarsområde 
2. Utøvelse av lederskap 
3. Betydelige organisatoriske endringer 
4. Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 

6. Lokal lønnsfastsettelse for ansatte i hovedtariffavtalen kapittel 4 
Lokal lønnsfastsettelse for ansatte i kapittel 4 skjer ved ansettelse og på grunnlag av 
hovedtariffavtalens bestemmelser, gjennom: 

6.1 Kapittel 4.2.1 Lokale forhandlinger: Avhenger av at det i forbindelse med de sentrale 
tarifforhandlinger er satt av” pott” til lokale forhandlinger. 

6.2 Kapittel 4.2.2 Særskilte forhandlinger: Partene kan bli enige om å ta opp særskilte forhandlinger 
etter betydelige organisatoriske/bemanningsmessige endringer og betydelige endringer i en stillings 
arbeids- og ansvarsområde, bl.a. som følge av kompetansegivende etter- og videreutdanning. 
 
6.3 Kapittel 4.2.3 Rekruttere og beholde arbeidstakere: I spesielle tilfeller, når situasjonen på 
arbeidsmarkedet og aktuelle jobbtilbud til den ansatte tilsier det, kan partene etter særskilte 
forhandlinger inngå avtale om endret lønnsplassering for den enkelte. Denne endringen må ha 
konkrete begrunnelser knyttet til rekruttering/stabilisering.  

6.4 Kapittel 4.2.4 Kompetanse: Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser 
forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. 
Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. Det vises også i 
denne sammenheng til vedlegg 4 – videreutdanning – retningslinjer for kompensasjon. 

6.5 Lønnutviklingssamtale 
I henhold til hovedtariffavtalens kapittel 3, punkt 3.2.2 skal det gjennomføres lønnutviklingssamtale 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, dersom arbeidstaker ber om dette. Tidspunkt for samtalen 
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avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgt. Se vedlegg 2 for 
prosedyre lønnssamtale. 

Ansatte i kapittel 4 kan aldri avlønnes lavere enn det sentralt fastsatte minstelønnskravet. 

7. Lokal lønnsfastsettelse for ansatte i hovedtariffavtalen kapittel 5 
Som for ledere i hovedtariffavtalen kapittel 3.4 er det ingen sentralt fastsatt lønn for denne gruppen, 
og det er heller ingen pott til lokale forhandlinger, og hvor stor den eventuelt skal være. All 
lønnsfastsettelse skjer lokalt ved ansettelse og på grunnlag av hovedtariffavtalens bestemmelser 
gjennom: 

1. Kapittel 5.1 årlig lønnsregulering: Kan finne sted ved forhandlinger mellom de lokale 
partene. Kan også helt eller delvis foretas av arbeidsgiver dersom partene lokalt avtaler det. 

 

2. Kapittel 5.2 annen lønnsregulering: Der det foreligger spesielle behov for å beholde og 
rekruttere arbeidstakere, kan det foretas lønnsregulering. Ved skifte av stilling eller vesentlig 
endring av stillingens arbeidsområde skal det foretas en lønnsvurdering for stillingsinnehaver 
basert på ny eller endret stilling. Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter 
drøftinger mellom de berørte parter. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. 
Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 

 
3. 5.5 Lønnutviklingssamtale: I henhold til hovedtariffavtalens kapittel 3, punkt 3.2.2 skal 

det gjennomføres lønnutviklingssamtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, dersom 
arbeidstaker ber om dette. Tidspunkt for samtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har 
rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgt. Se vedlegg 2 for prosedyre lønnssamtale. 
 

Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stilingens kompleksitet, og den enkelte 
ansattes kompetanse, ansvar, innsats, resultatoppnåelse og behov for å rekruttere og beholde 
arbeidstakere. Relevant etter- og videreutdanning skal vektlegges. 

I utgangspunktet er lønnsfastsettelse individuell, men den kan også gjelde for grupper av ansatte og 
stillinger. Ved lønnsregulering av stillinger i kapittel 5 skal kommunen, i tillegg til å vurdere 
individuelle tillegg, også vurdere hensynet til generell lønnsutvikling for de ansatte. 

Minstelønn for arbeidstakere i kapittel 5 skal minst være på nivå med minstelønn for arbeidstakere i 
kapittel 4 med tilsvarende utdanningsnivå, jfr. garantilønnstabellen. 

8. Avlønning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt – hovedtariffavtalen 
kapittel 3.5 

De arbeidstakere som etter Hovedavtalen del B § 3-3 litra c) er innvilget hel permisjon for å fungere 
som hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt, avlønnes med minimum jfr. det som er beskrevet i 
hovedtariffavtalen kapittel 3.5. Avlønningen er pensjonsgivende og vurderes etter drøftinger en gang 
i året. Tas opp til drøfting/vurdering så raskt som mulig etter de sentrale forhandlingene er 
gjennomført eller seinest på høsten etter avvikling av lokale forhandlinger.  



8 

8

Den hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte skal dog under ingen omstendighet lønnes under det 
vedkommende ville hatt i sin opprinnelige stilling (inklusive eventuelle faste og variable tillegg). 

9. Prinsipper for lønnsfastsettelse ved tilsetting -  
9.1.  Rekruttering av nyansatte – kapittel 4 
Dersom kommunen i fremtiden skal kunne tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, må stillingens 
normering og lønnsnivå tilpasses «markedsnivået». Ved kunngjøring av en stilling, må en derfor ta 
hensyn til de kvalifikasjoner som er nødvendig og ønskelig for stillingen og vurdere lønnsnivået ut ifra 
dette og den kjennskap en har til arbeidsmarkedet. Det vises også i denne sammenheng til kapittel 7. 

Lett rekrutterbare stillinger kan gi et høyt kvalifikasjonsnivå på søkerne selv med et passende 
lønnsnivå, men vanskelige rektutterbare stillinger og hvor kravet til kvalifikasjoner er høye, krever 
tilsvarende høy lønnsinnplassering. 

Etter endringen av det sentrale lønnssystemet gjeldende fra 1.5.2015 for arbeidstakere i kapittel 4 
ser kommunen utfordringer knyttet til å gi høyere lønn enn det garantilønnstabellen i 
Hovedtariffavtalen viser til, og særlig dersom vedkommende ikke har full lønnsansiennitet (16 år). 
Det gis lønnstillegg for ansiennitet ved 2, 4, 6, 8, 10 og 16 år, noe som kan resultere i utilsiktede 
skjevheter. For å unngå utilsiktede skjevheter og for å rekruttere rett kompetanse vises det til 
vedlegg 6 – rekrutteringstillegg/fallende tillegg. 

All fastsettelse av lønn utover hovedtariffavtalen skal skje hos kommunedirektør, eller de som 
delegeres denne myndighet. 

9.2  Øvrige ansatte 
Dette er det store flertallet av stillinger hvor markedsmekanismen i liten grad slår igjennom. Ofte er 
det snakk om arbeidstakere med lang praksis i kommunen. De ble i sin tid ansatt etter offentlig 
kunngjøring og i konkurranse med andre. Den store utviklingen som har skjedd i vårt 
«utdannelsessamfunn» gjør at ansattes utdanning iblant ikke er på høyde med hva en i dag kan kreve 
ved nytilsettinger. Når avlønningen skal vurderes, må en derfor se utdanningen og realkompetansen i 
et historisk perspektiv. 

I motsetning til de krav som kan stilles ved nyrekrutteringer, må en for de allerede ansatte i langt 
større utstrekning legge vekt på praksis, arbeidsområde, etterutdanning og lignende.  

Det er viktig at Vestre Toten som arbeidsgiver har en bevisst og positiv holdning til sine ansatte. Det 
er denne ressursen kommunen disponerer over og som kommunen etter arbeidsrettslige prinsipper 
har arbeidsgiveransvar for. 

 

10. Sentrale forhandlinger – hovedtariffavtalen kap. 4 
Sentrale forhandlinger mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene er en del av hovedoppgjøret i 
offentlig sektor som gjennomføres annethvert år. I hovedoppgjøret revideres hovedtariffavtalen, 
inkludert garantilønnssatsene. I tillegg til hovedoppgjøret kan det avholdes sentrale forhandlinger 
om lønnsregulering midt i avtaleperioden – mellomoppgjør. 
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Lønnsutvikling for kapittel 4 i hovedtariffavtalen – generelle lønnstillegg, avtales primært i de 
sentrale forhandlingene. I tillegg kan det avtales egen pott som det forhandles om lokalt. 

11. Lokale forhandlinger kap. 3 og 5, evt. Pottforhandlinger 
kap. 4 

Forhandlingsfullmakten ved lokale forhandlinger ligger hos arbeidsgiver, Vestre Toten kommune. 
Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres mellom kommunedirektøren og de lokale 
arbeidstakerorganisasjonene. Det vises til vedlegg nummer 1 – prosedyre ved lokale forhandlinger. 
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Vedlegg 1 til lønnspolitisk plan – prosedyre ved lønnsforhandlinger 
 

Område/Tema:  
PROSEDYRE VED 
LØNNSFORHANDLINGER 
 

 

Rutine 
  

Vedtak i administrasjonsutvalget dato? 
Ansvarlig: Alexander Jørgensen 
 

 
Vestre Toten 
Kommune 

Sentral stab- og støtte 

 
Retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger.  

LØNNS- DRØFTINGSMØTER OG – FORHANDLINGER 

De lokale parter avholder etter initiativ fra arbeidsgiver årlig: 

 Ett eller flere lønnspolitiske drøftingsmøte(r) som samlet omfatter alle lønnskapitlene. 
Dersom partene ønsker det, holdes det også særskilte drøftingsmøter for henholdsvis kapittel 
3.4, 4 og 5. 

 Det avholdes lokale drøftinger etter hovedtariffavtalen pkt. 3.2.1 i god tid før forhandlingene.  
o Arbeidsgiversiden får tid til å gjennomføre sine interne prosesser med å innhente 

prioriteringer og synspunkter fra lederne 
o  Arbeidstakersiden får tid til å gjennomføre sine interne prosesser med å innhente 

krav / synspunkter fra medlemmer og tillitsvalgte 
o Partene presenterer sitt syn og sine prioriteringer i fellesmøte, slik at prosessen blir 

mest mulig forutsigbar 
 

Mulig målgruppe: Hovedtillitsvalgte, kommunedirektørens ledergruppe og leder av lønnsutvalget. 
Partenes målsetting med lokale forhandlinger skal være i henhold til Vestre Toten kommunes 
lønnspolitiske plan. 

Innledning: 

Kommunedirektør har ansvaret lønnsforhandlinger sentralt i dialog med tjenesteområdeledere. 

Organisasjonene har ansvar for at kriteriene/prioriteringen gjøres kjent for medlemmene og 
arbeidsgiver har ansvar for at lederne og de ansatte er kjent med kriteriene/prioriteringene. 

Den enkelte arbeidstaker fremmer krav til sin organisasjon med individuelle begrunnelser i henhold til 
kriteriene. Organisasjonene fremmer videre krav til arbeidsgiver innen avtalt frist. Kravet skal 
inneholde opplysninger om navn samt begrunnelse jf. kriteriene. Arbeidsgiver innhenter uttalelser fra 
tjenesteområdelederne som må ha gjort sitt forarbeid mot sin ledergruppe. 

Arbeidsgiver utarbeider tilbud. Arbeidsgivers første tilbud legges fram for organisasjonene i et felles 
åpningsmøte, og bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver. Første tilbud bør ikke 
omfatte mer enn 50 % av den samlede pott dersom partene ikke har blitt enige om noe annet i 
drøftingsmøte. 

Organisasjonene argumenterer for sine krav i forhandlinger før det evt. gis ytterligere tilbud.  

Kap. 4 og 5 forhandlingene gjennomføres primært før 3.4 forhandlingene starter. 
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Gjennomføring av møtet 

Noen ganger kan det være hensiktsmessig at flere arbeidstakerorganisasjoner går sammen og 
forhandler. Når slikt er besluttet må dette meddeles arbeidsgiver v/ HR i god tid før forhandlingene, og 
det skal være tema i forkant av forhandlingene. 

 Arbeidsgiver fastsetter en dato i god tid for drøftinger  
· Ved hovedoppgjør – avholdes tidligst mulig og i god tid før forhandlingene. 

· Ved mellomoppgjør – primært i juni dersom mulig.  

 Drøftingene gjennomføres jfr. hovedtariffavtalens bestemmelser og anbefalinger: 
 

· Lokal lønnspolitikk jfr. planen 

· Konsekvenser av sentralt oppgjør 

· Lønnspolitiske retningslinjer 

· Bruk av hovedtariffavtalens ulike forhandlingsbestemmelser 

· Relevante kriterier for lønnsfastsettelsen 

· Målsetting for lønnsforhandlingene 

· Tallmateriale og statistikker som viser lønnsnivå og lønnsutvikling 

Det skal føres referat fra alle drøftingsmøter i e-sak, (mal: PRO). 

 Hovedtillitsvalgte har rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene.  
Hovedtillitsvalgte har mulighet til å bruke kommunens lønnsforhandlingsmodul. 
 

 Resultatet av tidligere ferdige lønnsforhandlinger, bekjentgjøres for organisasjonene 
før krav til forhandlingene i 3.4.1 og 3.4.2 skal leveres. 
 

 Partene blir enige om måten krav og tilbud overleveres. 
 Drøft pottbruk i forbindelse med tilbud  
 Frister og forhandlingsdatoer 

 

Før forhandling 

 Arbeidsgivers tilbud skal gjenspeile kravene både fra organisasjonene og arbeidsgiver 
 

 Arbeidsgivers tilbud til uorganiserte på stillingsnivå skal gjøres kjent blant organisasjonene. 
 

 Når forhandlingene er startet har kun partene innsynsrett i dokumentene. 
 

 
 Alle parter skal respektere taushetsplikten knyttet til aktuelle forhold en får kunnskap om 

under forberedelser til- eller ved gjennomføringen av forhandlinger, eller i andre 
sammenhenger de involveres i forbindelse med utøvelse av lokal lønnspolitikk. 
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Under og etter forhandlingene 

 Underskrift av protokoll utstår til hele potten er fordelt/ forhandlingene er ferdig. 
 Protokoller utarbeides og underskrives etter at alle forhandlingene i nevnte kapitel er 

sluttført. 
 

 Forhandlingene gjøres ikke kjent blant ansatte før alle protokoller er underskrevet av partene. 
 arbeidsgiver underretter partene om dette 
 

 Partene enes om innholdet i felles brev om resultatet fra forhandlingene til ansatte som har fått 
uttelling i lokale forhandlinger.  

 tilleggsinformasjon om at protokollen er tilgjengelig hos hovedtillitsvalgt 
 Fra mai 2017 er brev til ansatte tilgjengelig i dokumentarkivet via «Visma ansatt» 
 

 Arbeidsgiver orienterer tjenesteområdeleder og lager en totaloversikt. 
 Arbeidstakerorganisasjonene kan på egne vegne i tillegg informere tillitsvalgte og ledere 

på den enkelte enhet ytterligere.  
 

 Rett i etterkant sendes ut en oversikt over pottbruk og fordeling i forhold til den enkelte 
organisasjon. 
 

Evalueringsmøte avholdes snarest mulig og senest innen oktober samme år som forhandlingene har 
vært. 
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Vedlegg 2 til lønnspolitisk plan – veiledning for gjennomføring av 
lønnssamtale 
 

Område/Tema:  
VEILEDNING FOR 
GJENNOMFØRING AV 
LØNNSSAMTALE 

 

Rutine 
  

Vedtak i administrasjonsutvalget dato? 
Ansvarlig: Alexander Jørgensen 
 

 
Vestre Toten 
Kommune 

Sentral stab- og 
støtte 

 
Dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakeren. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har rett til å 
la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere 
hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det føres referat 
fra samtalen som arkiveres i medarbeiders personalmappe (e-sak). 
 
Lønnssamtalens formål er å avklare forventninger mellom medarbeider og leder i forhold til 
kriteriene lønnspolitikken bygger på. 
Både medarbeider og leder må forberede seg til lønnssamtalen. Slik spørsmålene er formulert i 
denne veiledningen er de rettet til arbeidstakeren.  
Leder må også forberede seg slik at han/hun kan gi tilbakemeldinger til den ansatte på hvert enkelt 
punkt. 
Spørsmålene i veiledningen er generelle og kan omformuleres slik at de blir mer konkret i forhold til 
medarbeiderens arbeidssituasjon. Han/hun må uansett få anledning til å forberede seg til 
lønnssamtalen ved å få kjennskap til forholdene lederen ønsker å ta opp. 
 
Faktagrunnlag til samtalen 

 Medarbeiders lønnsutvikling gjennom lokale lønnsoppgjør to siste år. (her er det mulig å ta 
ut rapport fra lønnssystemet). 

 Har medarbeider fått ny real-/formalkompetanse i løpet av de to siste årene som han/hun 
ikke har fått lønnsmessig uttelling for, herunder kurs, videreutdanning, intern opplæring eller 
annet. 

 
Til diskusjon i lønnssamtalen 

1. Hvilke endringer i arbeidsforholdet har du opplevd i løpet av de to siste årene 
2. (omorganisering, endring i arbeidsoppgaver/ansvarsområder/fullmakter, verv, 
3. annet)? 
4. Opplever du skjevheter i lønn i forhold til kjønn eller til andre du kan sammenligne 

deg med? 
5. Hva har medvirket til at du har nådd/ikke nådd opp til de individuelle målsettinger du og din 

leder har satt for deg? 
6. Hvordan har du bidratt til å oppnå målsettingene for vår virksomhet? 
7. Hvordan bidrar du i utviklingsarbeid på avdelingen? 
8. Hvilke initiativ har du tatt til å forbedre arbeidsform og/eller oppgaveløsing? 
9. Leverer du arbeidsoppgavene innen tidsfrister? 
10. Hva er din vurdering av kvaliteten på resultatet i oppgavene du utfører? 
11. Hva er ditt ansvar for at du kan oppnå en positiv lønnsutvikling gjennom de lokale 

lønnsoppgjørene? 
12. Hvordan kan arbeidsgiver bidra til at du oppnår en positiv lønnsutvikling gjennom de lokale 

lønnsoppgjørene? 
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13. Andre forhold du ønsker å ta opp i denne samtalen? 
 
 
Leder har et spesielt ansvar å bekjentgjøre sine prioriteringer i lokale forhandlinger. 
Det er særs viktig å få fram hvorfor prioriteringene er gjort 
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Vedlegg 3 til lønnspolitisk plan – avlønning av høgskolestudenter i 
omsorgssektoren 
 

Område/Tema:  
Avlønning av høyskolestudenter i 
omsorgsektoren 

 

Rutine 
  

Vedtak i administrasjonsutvalget dato? 
Ansvarlig: Alexander Jørgensen 
 

 
Vestre Toten 
Kommune 

Sentral stab- og støtte 

 
Avlønning av høgskolestudenter i omsorgssektoren  

Hensikten med lokal avtale er å gi et godt inntrykk for seinere rekruttering. 

Utdanning skal være relevant til tjenesten som skal utføres.  

Studentene er selv ansvarlige for å levere dokumentasjon på at de er under utdanning og hvilket år 
de er inne i.  

Avlønning: 

Førsteårsstudenter - avlønnes og følger sentral stige for faglærte med 0 år i lønnsansiennitet –
lønnsramme B  

Andreårsstudenter - avlønnes og følger sentral stige for faglært med lønnsansiennitet 4 år – 
lønnsramme B  

Tredjeårsstudenter – følger sentral stige som faglært fra 01.05.2015 – med lønnsansiennitet 6 år – 
lønnsramme B  
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Vedlegg 4 til lønnspolitisk plan – prosedyre/retningslinje ved 
videreutdanning og kompensasjon 
 

Område/Tema:  
PROSEDYRE/RETNINGSLINJE 
VIDEREUTDANNING OG 
KOMPESASJON 
 

 

Rutine 
  

Vedtak i administrasjonsutvalget dato? 
Ansvarlig: Alexander Jørgensen 
 

 
Vestre Toten 
Kommune 

Sentral stab- og støtte 

 

1 Definisjoner og forutsetninger 
Gjelder for ansatte i kapittel 4 i hovedtariffavtalen. 
Grunnlaget for kompetanseutvikling og kompensasjon refereres til i hovedtariffavtalen kapittel 3.2 og 
3.3. I tillegg refereres det til lokal lønnspolitikk i hovedtariffavtalen kapittel 3.2. 

Med videreutdanning menes dokumentert og bekreftet tilleggsutdanning som kommer i tillegg til krav 
til utdanning fastlagt ved ansettelse. I hovedregel skal videreutdanning dokumenteres gjennom avlagt 
og bestått eksamen. Dersom studiet gjennomføres uten avlagt eksamen, skal dette avtales på forhånd 
og dokumenteres i etterkant. Det vises for øvrig til kompetansestrategi (blir utarbeidet). 

Tilleggsutdanning kan tas ved universitet / høgskole, eller ved andre utdanningsinstitusjoner som 
dokumenterer tilsvarende omfang på utdannelsen. 

All utdanning det vurderes kompensasjon for, må ha direkte betydning for stillingens oppgaver, eller 
planlagt utvidelse av arbeidsområde og kompetansebehov i kommunen. Kompensasjon gis i form av 
tilleggslønn eller avansementsstige. 

Det skal legges avgjørende vekt på at videreutdanningen styrker kompetansen arbeidsgiver har behov 
for i framtida. 
 
2 Skriftlig avtale 

Det skal foreligge en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forkant av alle 
opplæringstiltak som skal inneholde opplysninger om en eventuell kompensasjon og bindingstid. 

Bindingstid er regulert i hovedtariffavtalens kapittel 1, § 14.3: 

«Bindingstid kan avtales med den enkelte dersom kommunen ved opplæring yter vesentlig økonomisk 
støtte. Plikttjeneste begrenses til maks 2 år» 

Det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle vedrørende plikttjeneste i etterkant av 
opplæring/videreutdanning. 

Dersom tilsetting er gjort under forutsetning av at søkeren gjennomfører en bestemt type utdanning, 
skal dette som hovedregel ikke medføre ekstra lønnskompensasjon etter endt opplæring. 

 

 3 Kompensasjon 

Kompensasjon skal gis basert på utført relevant kompetanse etter fullført og avtalt studium. 

Fagskolepoeng og studiepoeng sidestilles.  

Videreutdanning 30 studiepoeng eller mer 
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Videreutdanningen må være formalisert og ha et omfang som minst tilsvarer et halvt års 
heldagsstudium. For høyere utdanning forutsettes det som hovedregel at det stilles krav om at 
utdanningen gir studiepoeng i høgskole / fagskolesystemet. 

Kompensasjonen skal som hovedregel gi følgende tilleggslønn: 

 30 studiepoeng gir kr 10000,-/år i 100% st. 

 60 studiepoeng gir kr 20000,-/år i 100% st. 

Alternativt kan kompensasjon gis i form av økt grunnlønn og da som ”oppgradering” til annen 
stillingskode og høyere garantiramme. 

Videreutdanning mindre enn 30 studiepoeng 
Ansatte omfattes av reglene om avtale på forhånd og en eventuell vurdering ved lokale forhandlinger. 
Kompensasjon kan gis ved lokale forhandlinger og at det i enkelte tilfeller vil kun være snakk om 
oppgradering av kompetanse. 
 

4 Lokale forhandlinger 
Kompensasjon etter punkt 2 skal som hovedregel framforhandles under lokale forhandlinger ved 
sentral pottbruk, kapittel 4 i hovedtariffavtalen. 

Dersom, det ikke er mulig å ta dette i lokal forhandling ved bruk av sentral pott, vil det skje en 
oppsamling i løpet av året der slike forhandlinger kan gjennomføres, fortrinnsvis om høsten. 
 

5. Personlig ordning 

Tilleggslønn på grunn av utdanning anses som personlige ordninger, og skal ikke ha innvirkning på 
lønnsnivået for sammenlignbare stillinger. 

 6. Begrensninger 

Godtgjøring ved videreutdanning begrenses til maksimalt 30.000, - i 100% stilling. 

Ordningen gjelder ikke lederstillinger i kap. 3. 

Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft. 

 7. Ansvar 

Tjenesteområdeleder har myndighet til å gjøre beslutninger i saker som omfattes av dette 
reglementet. For å sikre likebehandling, at intensjonene i reglementet følges og at det holdes en 
oversikt over de lønnsmessige konsekvensene, skal den enkelte sak drøftes med kommunedirektør. 
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Vedlegg 5 til lønnspolitisk plan – rekrutteringstillegg/fallende tillegg 
 

Område/Tema:  
REKRUTTERINGSTILLEGG/FALLENDE 
TILLEGG 

 

Rutine 
  Vedtak i administrasjonsutvalget dato? 

Ansvarlig: Alexander Jørgensen 
 

 
Vestre 
Toten 

Kommune 
Sentral stab- og 
støtte 

 
 
Rekrutteringstillegg/fallende tillegg for ansatte i kapittel 4 

Etter endringen i det sentrale lønnssystemet i kapittel 4, gjeldende fra 1.5.2015, vil det noen ganger 
være behov for å kunne gi et rekrutteringstillegg som skal hindrer at Vestre Toten kommune kommer 
i en situasjon hvor utilsiktede skjevheter oppstår og ikke minst for å kunne rekruttere rett 
kompetanse. Dette tillegget gis som et fallende tillegg. 

1. Ved individuelle ansiennitetsopprykk vil rekrutteringstillegget reduseres tilsvarende økningen 
i ansiennitetstillegget (fallende tillegg). Dette må innarbeides i arbeidsavtaler dersom dette 
skal brukes (ta kontakt med HR- leder for avklaring). 

 

Eksempel: 

Man ansetter en nyutdannet person som skal innplasseres i lønnsramme C – høgskole. Den som 
ansettes har 0 års lønnsansiennitet og skal da ha en grunnlønn tilsvarende minstelønnstabellen i 
hovedtariffavtalen, pr nå. Kr. 410 000. For å sikre arbeidskraften tilbyr Vestre Toten kommune et 
rekrutteringstillegg på kr. 40.000, -. Dette tillegget på kr. 40.000 vil reduseres tilsvarende økningen i 
ansiennitetstillegget (fallende tillegg). Det vil si at når personen har ansiennitetsopprykk ved 2 år får 
vedkommende pr. 4.6.2020 kr. 7.500. Kr. 40.000 i rekrutteringstillegg reduseres da tilsvarende 
opprykket på kr. 7.500, og rekrutteringstillegget blir da kr. 32.500, -. Det samme skjer ved opprykk på 
4,6,8,10 og 16 år. 
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