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LØNNSPOLITIKK
Vedtatt i ** den **

( LØP )

Dokumentet er veiledende ved lønnsvurdering og
lønnsfastsettelse.

Henvisning:

Hovedtariffavtalen
Hovedavtalen
Sentrale særavtaler

1 Målsetting

Ås kommunes lønnspolitikk skal bidra til:

å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse
motivere til kompetanseutvikling
stimulere til innsats og måloppnåelse for å sikre kvalitativt gode tjenester
skape økt medarbeidertilfredshet
skape forutsigbarhet for kommunens medarbeidere

Lønnspolitikken skal
være kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for
den ansatte til å innrette seg i henhold til politikken
fremme og ivareta likestilling og likebehandling mellom kjønnene
legge til rette for faglige karriereveier og avansementmuligheter
vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessiguttelling

2 Ansvar og myndighet

Folkevalgt organ beslutter rammer og føringer for lokale lønnsforhandlinger.
Folkevalgt organ fastsetter også lønn i de tilfeller dette ikke er delegert til rådmann.

Lokale forhandlingsparter gjennomfører forhandlinger innenfor delegerte fullmakter
og hovedtariffavtalens rammer og premisser.

Ledere fastsetter lønn innen rammene av hovedtariffavtalen og lokale lønnspolitiske
virkemidler jfr pkt. 7.
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3 Lønnens hovedelementer

Lønn består av ett eller flere av følgende tre hovedelementer: grunnlønn,
funksjonstillegg og individuell lønn.

1. Grunnlønn for HTA1 kap 4 følger som hovedregel av hovedtariffavtalen. I
tillegg har Ås kommune høyere lønnsplassering for bestemte
stillingskategorier.

Styrende for grunnlønnsplassering er for øvrig stillingens ansvar/myndighet,
kompleksitet –samt krav til kompetanse.

2. Funksjonstillegg består av lokalt og/eller sentralt fastsatte tillegg for bestemte
funksjoner/ansvar. Funksjonstillegg følger den enkelte stilling/arbeidstaker så
lenge denne har funksjonsoppgavene.
Funksjonstillegg kan være både i tråd med lokale og sentrale avtaler.

3. Individuell2 lønn kan bestå av for eksempel:
- kompetanse, dvs. formal- eller realkompetanse som ansees relevant for
stillingen
- oppnådd resultat
- markedsforhold

4 Fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledere

Generelt
Stillinger skal vurderes enhetlig innenfor det enkelte ledernivå, etter samme kriterier
og på samme forhandlingsbetingelser nedfelt i hovedtariffavtalen. Med enhetlig
forstås her at alle ledere skal bedømmes etter like kriterier.

I Ås kommune innplasseres ledere i hovedtariffavtalen i forhold til følgende grupper:

toppledere, dvs. rådmann, etatsledere og stabsledere (ledergruppa)
jfr HTA kap. 3.4.1
enhetsledere og ledere med tilsvarende ansvar jfr HTA kap 3.4.2
øvrige ledere som rapporterer til enhetsledere jfr HTA kap. 5

Lønnsplassering ved ansettelse
Det tas utgangspunkt i gjeldende lederlønnsplassering for stillingen/stillingsgruppen.

Nivået vurderes for øvrig ut fra objektive forhold og markedsforhold, herunder:

Stillingens nivå i organisasjonen/ansvarsområdet. Ledere skal som hovedregel
lønnes høyere enn dem de er satt til å lede.
Kompetansekrav til stillingen og den enkeltes kompetanse
Stillingens kompleksitet
Antall medarbeidere/årsverk
Bruttobudsjett

1 HTA = Hovedtariffavtalen for KS området.
2 HTA kap. 5 omhandler også temaet, jfr. 5.4 Prinsipper for lønnsfastsettelse
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Lønnsendring/-utvikling ved lokale lønnsforhandlinger
HTA’s kriterier legges til grunn ved lokale lønnsforhandlinger og kan danne grunnlag
for lønnsutvikling:

Utøvelse av lederskap dvs. oppnådde resultater/måloppnåelse blant annet
fastsatt i lederavtale
Fullført avtalt kompetanseutvikling
Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft
Endret ansvarsområde (endring i grunnlønn/objektive forhold)
Betydelige organisatoriske endringer (endring i grunnlønn/objektive forhold)

5 Fastsetting av lønn og lønnsutvikling for øvrige ansatte

Generelt
Stillingenes lønn innplasseres i tråd med de enkelte stillingsgrupper i HTA, lokal
fastsatt lønn eller kompetanseskisser.

Før stillingsutlysning/ansettelse skal lønnsplassering av stillingene avklares ut fra

Stillingens plassering i HTA (ansvar-/myndighetsområde) eller lokalt fastsatt
lønn
Stillingens kompleksitet
Kompetansekrav til stillingen
Eventuelt markedsforhold (lønnsnivå utover fastsatte rammer må avklares
med arbeidsgivers forhandlingspart)

Lønnsendring etter ansettelse kan gjøres når vilkår i lokale kompetanseskisser/lokale
fastsatt lønn er oppfylt.

Lønnsendring etter særskilte forhandlinger
Følgende objektive forhold kan danne grunnlag for lønnsutvikling/-endring:

Vesentlige endring i stillingens ansvar og oppgaver (grunnlønn)
Endringer i funksjoner (funksjonstillegg)
Kompetanseutvikling som har betydning for stillingen
Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

Lønnsutvikling ved lønnsforhandlinger3

Sentrale og lokale føringer danner grunnlaget for lønnsutviklingen.

3 Lønnsendringer som følge av dette gjøres normalt automatisk fra lønnsseksjonen etter at
forhandlingsresultatet er godkjent.
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6 Ås kommunes prosess for lokale lønnsforhandlinger

Grunnlagsdokumenter for forberedelse, drøfting av føringer og forhandlinger.
Som en del av forberedelsene til lokale forhandlinger skal det foregå en vurdering av
kommunens lønnsnivå; herunder for eksempel likelønn, oppståtte skjevheter,
kompetansebehov –og eventuelt sammenligninger med markedslønn. Resultatet
legges fram i lønnspolitisk drøftingsmøte.

Lønnsstatistikker gjøres tilgjengelig for partene.

Satsingsområder/lokale kriterier og føringer rulleres årlig:
Lokale lønnskriterier og prioriteringer skal bygge på:
- Kommuneplan
- Handlingsprogram med økonomiplan
- Eventuelle sentrale og andre lokale føringer

Det skal tilstrebes enighet om kriterier og føringer.

Formell drøftingsmøte:
Retningslinjene for lokale forhandlinger –god forhandlingsskikk legges til grunn.

Drøftingsmøtet legges så tidlig at arbeidstakerorganisasjonene og ledere får tid til å
arbeide med konkrete krav/anbefaling etter drøftingsmøte.

Det må videre legges opp til at det er tilstrekkelig tid mellom kravfristen og tidspunktet
for ”første tilbud”, slik at arbeidsgivers forhandlingspart får gjort grundig vurdering av
krav og anbefaling fra administrasjonen.

I formell drøftingsmøte avklares også:
- pottens størrelse for kap. 4 (2 fra ATO og økonomisjef foretar beregningen)
- kravfrist
- frist for lederes vurdering/anbefaling
- tidspunkt for presentasjon av ”første tilbud”
- forhandlingsdag/-er
- form for evt ankebehandling jfr forhandlingsbestemmelsene og hovedavtalen

Fordeling av pott:
Forhandlingspartene søker i formell drøftingsmøte å bli enige om føringer for lokale
forhandlinger, samt enige om størrelsen på lokal pott til fordeling.

Dette danner rammer og grunnlag for forhandlingene fra de lokale parters side.

Vurdering av medarbeidere opp mot føringene:

Fra arbeidsgivers administrative side er det nærmeste leder som vurderer sine
medarbeideres lønn i henhold til fastsatte føringer og fremmer anbefaling til
etatsjef/rådmann.

Rådmannen gjør helhetlig vurdering, prioritering og anbefaler arbeidsgivers
forhandlingsgrunnlag for hele kommunen.
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Gjennomføring av forhandlingene:

Forhandlingene gjennomføres av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i tråd
med det partene er blitt enige om i drøftingsmøtet. Forhandlingene gjennomføres for
øvrig i tråd med retningslinjer for lokale forhandlinger –god forhandlingsskikk.

Rapportering:
Forhandlingsresultatet nedfelles i forhandlingsprotokoller i tråd med hovedavtalen og
hovedtariffavtalen.

Det gis ikke særskilt begrunnelse for forhandlingsresultatet ifht enkeltmedarbeidere.

Leder videreformidler forhandlingsresultatet til sine ansatte.

Effektuering av lønnsendringer:
Lønnsseksjonen foretar lønnsendring direkte i tråd med resultatet fra sentrale og
lokale forhandlinger.

Evaluering:
Lønnsforhandlingsprosessen evalueres av forhandlingspartene senest 2 måneder
etter at forhandlingene formelt er avsluttet.
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7. Lønnspolitiske virkemidler

Lokale lønns-/kompetanseskisser og funksjonstillegg
Følgende virkemidler kan kun brukes ved rekruttering/tilsetting, ved tildeling/endring
av funksjoner og/eller ved oppnådd kompetanse av betydning for stillingen.
Virkemidlene kan brukes av ledere innenfor de godkjente rammene.

Virkemidlene finnes i kvalitetssystemet (KSS) og er for tiden blant annet:

Fagtillegg undervisningssektoren.
Funksjonstillegg –undervisningssektoren (sentralt fastsatte og lokalt
fastsatte).
Funksjonstillegg –øvrige ansatte.
Lønnsskisse - rekruttering av pedagogisk ledere/barnehagelærere.
Lønnsskisse –Ås lønn –rekruttering av enkelte stillingskoder i stillingsgruppe
Høyskole og Høyskole m/ytterligere spesialutdanning. Gjelder sykepleiere
(7174), spesialsykepleiere (7523), miljøterapeuter (6675), vernepleiere (6455)
og sosialkurator (7168).
Merkantil skisse –brukes veiledende ved tilsetting.
Kompetanseskisse –Assistentgrupper.
Kompetanseskisse –Fagarbeidergrupper.
Kompetanseskisse –Høyskolegrupper (stillinger med krav om
høyskoleutdanning).
Kompetanseskisse –Høyskolegrupper med krav om ytterligere
spesialutdanning.

Særskilte lokale lønnsforhandlinger

Særskilte forhandlinger kan avtales og gjennomføres i henhold til HTA’s
bestemmelser.

Lønnssamtale

Lønnssamtale kan avtales og gjennomføres i henhold til HTA’s bestemmelser.

8. Referanser
KS hovedavtale
KS hovedtariffavtale, spesielt kapitlene om forhandlingsbestemmelser og retningslinjen for
lokale forhandlinger –god forhandlingsskikk.
Sentrale særavtaler
KS personalhåndbok
Ås kommunes arbeidsgiverpolitikk, vedtatt 2002 og lønnspolitikken for Ås, vedtatt i K.sak
25/2006
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