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Svar på spørsmål: 
Siv Anita Johnsen Brekke:  
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
005/18 Godkjenning av møtebok  

006/18 "Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i 
budsjettarbeidet 

 

 
 
  



Side 4 
 

005/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
Partssammensatt utvalg 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 005/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
 
 
006/18: "Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i budsjettarbeidet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  
· Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte tjenester 

og institusjonstjenestene. 
· Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve 

effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

· Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

· Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 
· Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 
· Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 
· Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 
· Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef og rådmannen orienterte. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet nytt pkt. 1: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og framlegge forslag til ulike produktivitets- og 



Side 5 
 

effektivitetstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også vurderinger 
av struktur og nivå. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 7 (1FRP, 2H, 1UAVH, 3fagforening) 
mot 5 (4FL, 1R) stemmer avgitt for FL's forslag. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PART- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  
· Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte tjenester 

og institusjonstjenestene. 
· Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve 

effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

· Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

· Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 
· Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 
· Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 
· Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 
· Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/15556     
 Arkiv sakID.: 18/2955 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
008/18 Partssammensatt utvalg 30.10.2018 

 
 
Orientering om sykefravær 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Sammendrag: 
Rådmannen vil orientere om status i forhold til sykefravær. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
009/18 Partssammensatt utvalg 30.10.2018 
085/18 Formannskap 30.10.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Rullering av lønnspolitisk plan 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal 
lønnsfastsetting i Fauske kommune.  
 

 
Vedlegg: 
18.10.2018 Lønnspolitisk plan - gjeldende 1394106 

18.10.2018 Lønnspolitisk plan - med endringer 1394107 

18.10.2018 Lønnspolitisk plan - forslag til ny LPP 2018-2020 1394108 
 
Sammendrag: 
I henhold til K-vedtak i sak 068/17 skal den lønnspolitiske planen være retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsettin i kommunen. Den skal rulleres og harmoniseres med sentralt inngått 
tariffavtale.  
 
I henhold til Lønnspolitisk plans punkt 1.3.1 skal den lokale lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles 
prosess mellom administrativ ledelse og arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den lønnspolitiske planen er justert iht. endringer i Hovedtariffavtalen pr 01.05.2018.  
 
Endret og/eller ny tekst fremkommer i understreket krusiv og tekst som er foreslått fjernet er 
gjennomstrøket.  
 
Endringene er utarbeidet i samarbeid med de Hovedtillitsvalgte.  
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunens lønnspolitiske plan er justert i henhold til endringer i Hovedtariffavtalen for KS-området pr 
01.05.2018.  
 
I punkt 2.3 foreslås det å tilføye årlige drøftingsmøter om rekrutterings- og kompetansebehov for de 
ulike stillingsgrupper. Samtidig tilføyes eget punkt for lokal lønnspolitikk i forhold til likelønn og 
likestilling. Samtidig strykes dette i punkt 2.5.  
 
I punkt 2.9 foreslås det å forenkle teksen slik at den blir mer forståelig for brukerne.  
 
I punkt 2.10 foreslås det å få inn avlønning av ansatte med fagbrev. Dette er en eldre avtale med 



hovedtillitsvalgte som har vært praktisert i mange år, men som ikke har fremkommet noen steder. 
 
I punkt 2.11 foreslås det å presisere avlønning av konstituerte pedagogiske ledere. 
 
I punkt 2.12 foreslås det å klargjøre avlønning til studenter og innplassering i stillingsgruppe. Videre 
foreslås det å tydeliggøre at kommunestyrets vedtak 198/16 om av lønning etter 8 års ansiennitet for 
ansatte i turnus ikke gjelder for studenter som dokumenterer deler av fullført utdanning. Ved å 
dokumentere dette, vil de bli høyere avlønnet enn med 8 års ansiennitet.  
Videre i samme punkt foreslås det å stryke avlønning til lærere uten godkjenning, da dette fremkommer 
i Hovedtariffavtalens vedlegg 6.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
* 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Revidert og godkjent 28. september 2017 i Kommunestyret sak 068/17 
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 

1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten, jf. kompetanseplanen 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale/statistikk som viser lønnsnivå og 
lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for også å kunne drøfte 
likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 7, punkt 1. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
Det er en utfordring i kommune-Norge å beholde kvalifiserte arbeidstakere og å rekruttere 
nye.   
  
Utover lønn kan følgende personalpolitiske virkemidler anvendes:   

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Ansiennitet 

o Alle ansatte i turnus i helse/omsorg lønnes minimum tilsvarende 8 års 
ansiennitet 

 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/bindingstid  
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 

 

2.5 Likelønn  
 
Det er en målsetting for partene at: 

 alle arbeidstakere må gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling 
 alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, 

opplæring og avansement 
 det ikke må skje usaklig forskjellsbehandling ved innskrenkinger og oppsigelse 
 det rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger 
 det rekrutteres flere menn til kvinnedominerte yrker i kommunal sektor 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Fleksibel%20arbeidstid,%20avspasering%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-
diskriminerende arbeidet. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likestilling og likelønn 
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 
Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Rektorer 
 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
408 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.7.1 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 
 

2.7.2 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune. Det vil si at kun fullført utdanning etter denne dato kan gis kompetansetillegg for 
de som ikke automatisk innplasseres i ny stillingskode.  
 
Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2 
 
  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte skal lokalt avlønnes høyere per år enn stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune har vurdert aktuell utdanning som nødvendig for organisasjonen og 
skriftlig avtale om dette er inngått på forhånd 

 Videreutdanningen er relevant for nåværende stilling 
 

Et lønnstillegg utover minstelønn kan tilbys ved nytilsetting når søker har relevant 
kompetanse utover minstekravet.  
 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Kommunestyrevedtak 198/16. 
 
For ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1: 
 
Gruppe 1, stillinger uten særskilt krav om utdanning og fagarbeiderstillinger/ tilsvarende 
fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning gis 
følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng  kr 20 000 
 60 studiepoeng Fagarbeiderstillinger som fullfører relevant fagskoleutdanning: 

   Flyttes til «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig  
   fagskoleutdanning». 

 
Gruppe 2, stillinger med krav om høgskoleutdanning og stillinger med krav om 
høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning gis følgende tillegg/konkrete kreditering: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 
 60 studiepoeng Gjelder for stillinger med krav om høgskoleutdanning:  

Flyttes til «Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning» når utdanningen er en ytterligere spesialisering og 
relevant for jobben 
 

 Mastereksamen  Flyttes til «Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav  
om 5-årig U/H-utdanning» når utdanningen er en ytterligere 
spesialisering og relevant for jobben 

 
For alle grupper settes det et tak for uttelling ved 60 fagskolepoeng/studiepoeng. 

 Kompetansetillegget legges på topp som et fast tillegg dersom den ansatte ikke 
kommer inn i ny stillingsgruppe  

 
Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 
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2.7.3 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 22 000,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  

2.7.4 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
 

 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt godtgjørelse 
pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 22.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats pr år 
fremforhandlet i 2014: 

 Teamleder    kr.  22.000,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 

2.8 Særskilt for studenter  
 
Studenter som kan dokumentere fullført deler av utdanningen, tilbys 
  

 1. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider med 0 års ansiennitet 
 2. års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som fagarbeider tilsvarende 2 års 

ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført 2. år får samme betingelser som 1. års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført 3. år lønnes tilsvarende som 2. års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
Lærer uten godkjent utdanning ansettes midlertidig i påvente av fullført utdanning, og 
avlønnes minimum som fagarbeider. 
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Lærer uten godkjent utdanning, som har fullført bachelor innen annen utdanning, lønnes med 
3-årig høgskolelønn. 
 
Allerede ansatte i kommunen beholder sin opparbeidete ansiennitet. 

3. Veiledende for lønnsfastsettelse 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 
Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
 
 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 

1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidig 
kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunen, jf. 
Kommunens kompetanseplan.  

Den lokale lønnspolitikken skal:  
 Utformes og virke slika t kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 

avansement for arbeid av lik verdi 
 Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter 
 Angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger 
 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 

kompetanseutvikling og lønnsutvikling 
 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling 

 
Forut for lokale lønnsforhandlinger skal arbeidsgiver legge fram tallmateriale/statistikk som 
viser lønnsnivå og lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for 
også å kunne drøfte likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 3. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
For å beholde kvalifiserte arbeidstakere og for å rekruttere nye kan følgende virkemidler 
utover lønn anvendes i Fauske kommune:   
  

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 
 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/ bindingstid  
 Ansatte i helse/omsorg som går i turnus lønnes minimum tilsvarende som etter 8 års 

ansiennitet, jf kommunestyrevedtak 198/16  
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Fleksibel%20arbeidstid,%20avspasering%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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2.5 Likelønn og likestilling 
 
Det er en målsetting for partene at: 

 alle arbeidstakere må gis like muligheter til arbeid og til personlig og faglig utvikling 
 alle arbeidstakere må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, 

kompetanseutvikling, opplæring og avansement 
 det ikke må skje usaklig forskjellsbehandling ved innskrenkinger og oppsigelse 
 det rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger 
 det rekrutteres flere menn til kvinnedominerte yrker i kommunal sektor 

 
Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likelønns- og likestillingsarbeidet.  
og ikke-diskriminerende arbeidet i kommunen. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likelønn og likestilling  
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 
 Rektorer (jf. HTA vedlegg 1) 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
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Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 
Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
430 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.8 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 
 

2.9 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune for videreutdanning fullført etter denne dato.  Dette under forutsetning av inngått 
avtale med leder i forkant.  
 
For videreutdanning som fører til endring av stillingsgruppe og dermed ny avlønning i 
henhold til hovedtariffavtalen inngås ingen lokal avtale om kompetanseavlønn.  
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2. 
 
Kapittel 5 har årlig lønnsregulering. Eventuell videreutdanning  
 
 
Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte kan lokalt avlønnes høyere per år enn i stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune ved tilsetting vurderer søkers videreutdanning som relevant for 
stillingen 

 Fauske kommune inngår skriftlig avtale med en ansatt om konkret videreutdanning, 
og denne er relevant for nåværende stilling 

 
Videreutdanning skal være etter arbeidsgivers behov og avtalt med leder.  

 
Et lønnstillegg utover minstelønn kan tilbys ved nytilsetting når søker har relevant 
kompetanse utover minstekravet.  
 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Kommunestyrevedtak 198/16. 
 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 1 
(assistent, fagarbeider og 1-årig fagskoleutdannet) gjelder: 
 

 15 fagskolepoeng/ studiepoeng kr   5 000 
 30 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 10 000 
 60 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 20 000 
 60 fagskolepoeng/ studiepoeng Fagarbeiderstillinger som fullfører relevant  

     fagskoleutdanning    
      Flyttes til ny stillingskode i hovedtariffavtalen, 

«Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning»  
 

 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 2 
(minimum 3-årig U/H-utdanning, maksimum lektor med tilleggsutdanning) gjelder: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 
 60 studiepoeng Gjelder for stillinger med krav om høgskoleutdanning:  

Flyttes til «Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning» når utdanningen er en ytterligere spesialisering og 
relevant for jobben.  
Allerede 
 

 Mastereksamen  Flyttes til «Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav  
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om 5-årig U/H-utdanning» når utdanningen er en ytterligere 
spesialisering og relevant for jobben 

 
Felles for alle stillinger i gruppe 1 og gruppe 2 

 Kompetansetillegg gis for inntil 60 fagskolepoeng/studiepoeng 
 Kompetansetillegget legges som et fast tillegg til gjeldende stillingkode 
 Ved overgang til ny stilling med særskilt krav til utdanning faller kompetansetillegget 

bort. Det inngår i ny grunnlønn.  
 

Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 

2.10  Avlønning av ansatte med fagbrev 
 
Ansatte med fagbrev avlønnes minimum som fagarbeider uavhenging av stilling 
 

2.11 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 25 300,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  
 
Konstituerte ped.ledere lønnes etter ansiennitet som 3-årig høgskoleutdanning uten 
ped.ledertillegg. 
 

2.12 Avlønning av studenter  
 
Studenter som kan dokumentere at de har fullført deler av utdanningen avlønnes som følger:   
  

 Ett års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 
lønn tilsvarende fagarbeider med 0 års ansiennitet 

 To års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 
lønn tilsvarende fagarbeider med 2 års ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført to år får samme betingelser som ett års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført tre år lønnes tilsvarende som to års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
Det vil si at K-vedtaket 198/16 om avlønning etter 8 års ansiennitet ikke gjelder for disse. 
 
Lærer uten godkjent utdanning ansettes midlertidig i påvente av fullført utdanning, og 
avlønnes minimum som fagarbeider. 
 
Lærer uten godkjent utdanning, som har fullført bachelor innen annen utdanning, lønnes med 
3-årig høgskolelønn. 
 
Allerede ansatte i kommunen beholder sin opparbeidete ansiennitet. 
 

2.13 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
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 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner i grunnskolen er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt 
godtgjørelse pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 25.300,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner i grunnskolen er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats 
pr år fremforhandlet i 2017: 

 Teamleder    kr.  25.300,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 

3. Veiledende for lønnsfastsettelse- HIT 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
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1. Bakgrunn for lønnspolitisk plan 

1.1 Visjon – Fauske mot 2025 
 
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 

1.2 Overordnet mål – Fauske 2025 
 
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 

 God helse 
 Vekst i næringslivet 
 Vekst i folketallet 
 Gode tjenester 

 
De ansatte er sikret pensjon gjennom kommunens medlemskap i Kommunenes 
landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.  

1.3 Lønns- og stillingsbestemmelser 

1.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 
 
Fauske kommune tar gjennom sitt medlemskap i KS utgangspunkt i hovedtariffavtalens 
generelle lønns- og stillingsbetegnelser. Det vises til hovedtariffavtalens kap 3 punkt 3.2 der 
det fremkommer at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale 
lønnstillegg etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene.  
 
Lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  
 
Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsetting og lønnsutvikling. Videre 
skal den fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte 
lønnsføringer. 

2.  Lokal lønnspolitikk 
 

2.1 Mål  
            Fauske kommune skal   

 ha en attraktiv lønnspolitikk for å rekruttere og beholde arbeidstakere 
 ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansatte  
 gi den enkelte mulighet for en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
 ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker 
 tilby alle ansatte minimum 80 % stilling innen 01.01.2021 

  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
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2.2 Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger  
 
Lønn skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlinger med utgangspunkt i vedtatte 
kriterier og rammer i forhold til aktuelt lønnsnivå.  
Ansatte som får sin lønn regulert gjennom hovedtariffavtalens kap. 4 følger et 
minstelønnssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger. 

 
 Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold 

til vedtatte mål 
o Effektivitet 
o Kvalitet på tjenesten 
o Trivsel og bedre arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

2.3 Drøftinger og forhandlinger  
 
Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidig 
kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunen, jf. 
Kommunens kompetanseplan.  

Den lokale lønnspolitikken skal:  
 Utformes og virke slika t kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 

avansement for arbeid av lik verdi 
 Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter 
 Angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger 
 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 

kompetanseutvikling og lønnsutvikling 
 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling 

 
Forut for lokale lønnsforhandlinger skal arbeidsgiver legge fram tallmateriale/statistikk som 
viser lønnsnivå og lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder som grunnlag for 
også å kunne drøfte likelønn. 
 
Lokal justering av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser og i tråd 
med lønnspolitisk plan.  
 
Det vises for øvrig til hovedtariffavtalens § 3.2.1 og vedlegg 3. 
 

2.4 Personalpolitiske virkemidler  
 
For å beholde kvalifiserte arbeidstakere og for å rekruttere nye kan følgende virkemidler 
utover lønn anvendes i Fauske kommune:   
  

 Kompetanseutvikling, jf. kompetanseplan 
 Gode og fleksible permisjonsmuligheter, jf. permisjonsreglement 
 Ulike velferdstiltak, jf. HMS-plan  
 Fleksible arbeidstidsordninger 
 Seniortiltak 
 Rekruttere internt ved grunn- og videreutdanning av egne ansatte/ bindingstid  
 Ansatte i helse/omsorg som går i turnus lønnes minimum tilsvarende som etter 8 års 

ansiennitet, jf kommunestyrevedtak 198/16  
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Kompetanseplan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Permisjonsreglement.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-plan.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Fleksibel%20arbeidstid,%20avspasering%20og%20bytting%20av%20vakter.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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2.5 Likelønn og likestilling 
 
Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likelønns- og likestillingsarbeidet i 
kommunen. 
 

2.6 Lederavlønninger  

2.6.1 Generelle kriterier  
 

 Være objektive 
 Relatert til virkeområde 
 Så langt som mulig kunne måles 
 Fremme likelønn og likestilling  
 Kreditering for kompetanseutvikling 

2.6.2  Kriterier for lederavlønning  
 
Lederavlønning må være relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende: 

 Personalansvar:   forvaltning av personalprosedyrer 
 Arbeidsmiljø:    med høy grad av motivasjon 
 Fagansvar:    kvaliteten av tjenesteytelsen  
 Økonomistyring:   iht. budsjettmål 
 Innovasjon/nytenking:  tydelige prosesser 
 Omdømmebygging:   aktiv to-veis-kommunikasjon internt og eksternt 

2.6.3 Ledere etter kap. 3.4.1 og 3.4.2 
 
Ledere avlønnet iht. hovedtariffavtalens kap 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 har det overordnete ansvar 
for 

 Fag 
 Personal 
 Budsjett 

 
I Fauske kommune gjelder dette følgende stillinger 

 Rådmann og kommunalsjefer 
 Økonomisjef/personalsjef 
 Enhetsledere 
 Rektorer (jf. HTA vedlegg 1) 

 
Det er et nedfelt prinsipp at overordnet skal være lønnet høyere enn underordnet.  
Det bør være en lønnsforskjell på minimum kr 20.000,- mellom en leders lønn og høyest 
lønte underordnetes grunnlønn. Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har 
særskilt avlønning pga. spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  
 
Lønnsnivået bør være slik at kommunen blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det må 
fremkomme at lederstillinger tillegges et stort og selvstendig ansvar. 
Kriterier for lederavlønninger fremkommer i hovedtariffavtalens kap 3 pkt. 3.4.1 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Betydelige organisatoriske endringer 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Det skal inngås avtale mellom den enkelte leder og nærmeste overordnete. Disse skal 
jevnlig evalueres og ha betydning for lønnsutviklingen. 
  

2.6.4  Ledere etter kap 3.4.3 
 
Med leder iht. hovedtariffavtalens kap 3.4.3 menes ledere som i sin stilling innehar delegert 
budsjett-, økonomi- eller personalansvar. Lønn til disse fastsettes etter forhandlinger lokalt.  
 
Disse skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller 
underordnete har særskilt avlønning på grunn av spesiell funksjon, 
kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. 
 
I Fauske kommune gjelder dette ledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner med fag-, 
økonomi- og personalansvar, som  

 Styrere 
 Avdelingssykepleier/-leder 
 Andre med tilsvarende funksjoner 

 

 2.7 Avlønning hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte 
 
Det vises til hovedtariffavtalen kap 3.5:  
 
Hovedtillitsvalgte som er innvilget hel permisjon fra sin stilling avlønnes med minimum kr 
430 000,- pr år, men skal ikke lønnes under det vedkommende ville hatt i opprinnelig stilling 
(inklusive faste og variable tillegg).  
 

2.8 Kriterier for avlønning i kap 5  
I hovedtariffavtalen kap 5 fremkommer: 
 

 Ved lønnsfastsettelse skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet og 
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

 Ved lønnsregulering for stillingene i kap 5 tas det hensyn til lønnsutviklingen i 
tariffområdet 

2.9 Kompetanseavlønning  
 
I Kommunestyresak 149/12 den 4.10.2012 ble kompetanseavlønning innført i Fauske 
kommune for videreutdanning fullført etter denne dato.  Dette under forutsetning av inngått 
avtale med leder i forkant.  
 
For videreutdanning som fører til endring av stillingsgruppe og dermed ny avlønning i 
henhold til hovedtariffavtalen inngås ingen lokal avtale om kompetanseavlønn.  
 
Lønn skal være gjenytelse for den ansattes kompetanse. 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges. 
 
Kap 5 
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalens kap 5 vises til de generelle 
bestemmelsene i HTA kap 3.3 og 5.2. 
 
Kapittel 5 har årlig lønnsregulering. Eventuell videreutdanning  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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Kap 4  
For ansatte som får sin lønn iht. hovedtariffavtalen kap 4 vises til hovedtariffavtalens kap 3.2, 
3.3 og 4.2.4. 
 
Ansatte kan lokalt avlønnes høyere per år enn i stillingens grunnlønnsplassering når: 

 Fauske kommune ved tilsetting vurderer søkers videreutdanning som relevant for 
stillingen 

 Fauske kommune inngår skriftlig avtale med en ansatt om konkret videreutdanning, 
og denne er relevant for nåværende stilling 

 
Alle ansatte, vikarer og timepersonell som går i turnus avlønnes med minimum lønn lik 8 års 
ansiennitet, jf Kommunestyrevedtak 198/16. 
 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 1 
(assistent, fagarbeider og 1-årig fagskoleutdannet) gjelder: 
 

 15 fagskolepoeng/ studiepoeng kr   5 000 
 30 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 10 000 
 60 fagskolepoeng/ studiepoeng kr 20 000 

 
For fast ansatte som får lønn iht. hovedtariffavtalens kap 4.1, stillingsgruppe 2 
(minimum 3-årig U/H-utdanning, maksimum lektor med tilleggsutdanning) gjelder: 
 

 15 studiepoeng kr   5 000 
 30 studiepoeng kr 10 000 
 60 studiepoeng kr 20 000 

 
Felles for alle stillinger i gruppe 1 og gruppe 2 

 Kompetansetillegg gis for inntil 60 fagskolepoeng/studiepoeng 
 Kompetansetillegget legges som et fast tillegg til gjeldende stillingkode 
 Ved overgang til ny stilling med særskilt krav til utdanning faller kompetansetillegget 

bort. Det inngår i ny grunnlønn.  
 

Kompetansetillegget gjøres gjeldende fra den 1. i den måneden dokumentasjon er levert. 
For lærere kan stillingskode endres to ganger i året, 1. januar og 1.august, jf. HTA vedlegg 6. 

2.10  Avlønning av ansatte med fagbrev 
 
Ansatte med fagbrev avlønnes minimum som fagarbeider uavhenging av stilling 
 

2.11 Avlønning av pedagogiske ledere 
 

Pedagogisk leder avlønnes med et tillegg på kr 25 300,- i 100 % stilling som ped.ledertillegg. 
Tillegget er brøkavhengig.  
 
Konstituerte ped.ledere lønnes etter ansiennitet som 3-årig høgskoleutdanning uten 
ped.ledertillegg. 
 

 

2.12 Avlønning av studenter  
 
Studenter som kan dokumentere at de har fullført deler av utdanningen avlønnes som følger:   
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 Ett års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 

lønn tilsvarende fagarbeider med 0 års ansiennitet 
 To års sykepleier-/vernepleierstudenter lønnes som assistent/pleiemedarbeider med 

lønn tilsvarende fagarbeider med 2 års ansiennitet. 
Tilsvarende gjelder annen relevant høyskoleutdanning innen helsefag/sosialfag 

 Legestudenter som har fullført to år får samme betingelser som ett års 
sykepleier/vernepleierstudenter.  

 Legestudenter som har fullført tre år lønnes tilsvarende som to års sykepleier- og 
vernepleierstudenter  

 
Det vil si at K-vedtaket 198/16 om avlønning etter 8 års ansiennitet ikke gjelder for disse. 
 

2.13 Spesielle tillegg i undervisningsstillinger/funksjonstillegg 
  
Tillegget er variabel lønn for spesielle funksjoner eller særlig ansvar, og gis som regel for ett 
skoleår/ barnehageår av gangen.  
 

 Fordeling av aktuelle funksjonstillegg avgjøres av leder etter drøfting med tillitsvalgte 
 Endring/oppretting av nye funksjonstillegg kan foretas i forbindelse med lokale 

forhandlinger 
o nye tillegg kan opprettes der ansvaret og/eller funksjonen ikke er en naturlig 

del av stillingens ansvar og oppgaver 
 En ansatt kan ikke inneha mer enn to funksjoner 
 Rådmannen kan i tillegg etter drøfting med aktuelle tillitsvalgte, nedlegge og opprette 

funksjoner/tillegg ved behov 
 

o Fra HTA, vedlegg til protokoll 4 bokstav (m)  

Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213  
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale 
forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de 
arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 

 
Følgende funksjoner i grunnskolen er sentralt bestemt med minimumsgodtgjørelse/lokalt gitt 
godtgjørelse pr år: 

 Kontaktlærer   kr 12.000 /kr. 25.300,- uavhengig av stillingsbrøk 
 Rådgiver/Sosiallærer  kr 12.000/kr. 12.000,- uavhengig av stillingsbrøk 
 

Følgende funksjoner i grunnskolen er lokalt opprettet i Fauske kommune med følgende sats 
pr år fremforhandlet i 2017: 

 Teamleder    kr.  25.300,- uavhengig av stillingsbrøk  
 Fagansvarlig   kr. 11.000,- uavhengig av stillingsbrøk 

 
Disse kan reguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjør. 
 
 

3. Veiledende for lønnsfastsettelse- HIT 
 
Det vises til hovedtariffavtalens kap 3, 4 og 5, Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet  
 
Prinsipper for lønnsfastsettelse:  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
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 Rådmann skal være minimum 50 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte 
kommunalsjef 

 Nærmeste leder bør være minimum 20 000,- høyere lønnet enn høyeste lønte ansatt. 
Unntak for ordningen kan være i tilfeller der underordnet har særskilt avlønning pga. 
spesiell kompetanse, retrettstilling eller andre særlige forhold.  

4. Avslutning   
 
Planen skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Den skal 
rulleres og harmoniseres med blant annet sentralt inngåtte tariffavtaler. 
 
Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke lønnssystemet aktivt i sin 
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vurdering og dermed resultatoppnåelse kan 
belønnes gjennom lønnsøkning. 
 
Dersom det er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskompetanse gis det 
anledning til bruk av lønn som virkemiddel. 
 
Det vesentligste av lønnsutvikling i kommunen vil bero på sentrale føringer.  
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
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Sak nr.   Dato 
010/18 Partssammensatt utvalg 30.10.2018 

 
 
Rullering av Seniorplan 2018 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Forslag til revidert seniorplan godkjennes og gjøres retningsgivende og veilendende for 
seniorpolitikk i Fauske kommune.  
 

 
Vedlegg: 
22.10.2018 Seniorplan - gjeldende 1394314 

22.10.2018 Seniorplan - med endringer 1394315 

22.10.2018 Seniorplan - ny 2018 1394316 

22.10.2018 Medarbeidersamtale fra fylte 55 år 1394319 

22.10.2018 Medarbeidersamtale fra fylte 58 år 1394317 

22.10.2018 Medarbeidersamtale fra fylte 62 år 1394318 
 
Sammendrag: 
Seniorplan skal rulleres ved hvert hovedoppgjør.  
Endringsforslaget er utarbeidet i samarbeid med de Hovedtillitsvalgte og i henhold til lov og avtaleverk.  
 
Endret og/eller ny tekst fremkommer i understreket kursiv og strøket tekst er gjennomstrøket.  
 
Hovedtariffavtalens punkt 3.2.3, Seniorpolitiske tiltak åpner for at arbeidsgiver skal utvikle virkemidler 
for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid.  
 
Saksopplysninger: 
I punkt 1 foreslås det å endre «verktøy» til «virkemiddel», samme ordlyd som i hovedtariffavtalen. 
Videre er det i punkt 1 en pressisering om hva virkemiddlene kan være.  
 
I punkt 2 foreslås det å forenkle teksten. 
 
I punkt 3.1 foreslås det å linke opp et supplement til medarbeidersamtale, både ved fylte 55 år og ved 
fylte 58 år.  
 
I punkt 3.2 foreslås det å endre overskift, samt linke opp et supplement til medarbeidersamtale ved fylte 
62 år.  
 
I punkt 4 foreslås det å forenkle teksten. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1.  Innledning  

 
Seniorplanen er en del av Fauske Kommunes personalpolitikk, og kan brukes som 
selvstendig verktøy eller i kombinasjon med andre personalordninger. Seniorplanen gjelder 
for ansatte opp til fylte 70 år. 
 
I henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 3 pkt 3.2.3 skal kommune utvikle virkemidler for å 
motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. 
 
Seniorarbeidstakere utgjør en ressurs i Fauske kommune. Det innebærer at arbeidsgiver 
nyttiggjør seg eldre medarbeideres kunnskaper og erfaring. Arbeidstakerne må fortsatt sikres 
mulighet til faglig fornyelse, utvikling og en individuell tilpasning av arbeidssituasjonen.  
 
 

2.   Mål 

Seniorpolitikken skal bidra til at Fauske kommune som arbeidsgiver nytter medarbeideres 
kompetanse best mulig og beholder seniormedarbeidere lengst mulig i aktiv 
tjenesteproduksjon og arbeid.  Seniorpolitikken skal bidra til å bevisstgjøre ledere og 
medarbeidere på at seniormedarbeideres aktive deltakelse i arbeidsfellesskapet blir helt 
avgjørende for å opprettholde et godt tjenestenivå i tiden som kommer. 
 

3.  Tiltak 

I Fauske kommune skal seniorpolitikken vektlegge muligheter for faglig utvikling, opplæring, 
oppmuntring og anerkjennelse. Tiltak for seniormedarbeidere skal være både generelle og 
individuelle, og skal fokusere på å: 
 

 Skape positive holdninger til eldre arbeidstakere både hos ledere og medarbeidere 
 Skape trivsel  
 Gi eldre medarbeidere mulighet til å bruke sine erfaringer og kunnskaper både til 

kommunens og eget beste 
 Vurdere muligheten for tilrettelagte seniortiltak for medarbeidere og ledere i 

seniorfasen (for eksempel individuell tilpassing av turnus) 
 
3.1 Medarbeidersamtaler (Utviklingssamtaler) 

Ved fylte 55 år  
 
I disse samtalene skal seniormedarbeideren og leder vektlegge forhold som retter seg mot 
seniorens egne behov sett i forhold til enhetens oppgaver. 
 
Samtalen utfordrer medarbeideren til å: 

 Tydeliggjøre egne behov og ønsker 
 Vurdere egne rutiner og arbeidsvaner 
 Se etter fornyelse og stimulans ut fra egne ressurser 
 Signalisere ansvar for egen situasjon 

 
Samtalen utfordrer leder til å se og legge til rette for: 

 Utviklingsmuligheter innen eget område 
 Gi realistiske tilbakemeldinger 
 Vise romslighet  
 Stille krav 
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Ved fylte 58 år 
 
Utvidet samtale 

 Når arbeidstakeren har fylt 58 år skal det, i medarbeidersamtalen, være med et punkt 
om forebygging og utvikling. Det skal blant annet diskuteres hvordan vedkommende 
ser for seg å stå i jobb etter fylte 62 år, og hva som skal til for at det skal skje.   
 

Etter utvidet medarbeidersamtaler kan det fremkomme forslag til individuelle ordninger som 
løses på den enkelte enhet eller i samarbeid med andre enheter.  
 
 
3.2 Ekstra fridager 

 
Fra det året en fast ansatt fyller 62 år gis inntil 5 ekstra fridager pr kalenderår i 100 % stilling. 
Aktuelle dager kan omgjøres til timer/redusert arbeidstid.   
Fritid gis forholdsmessig ut fra stillingsstørrelse og skal avvikles inneværende kalenderår, og 
kan således ikke overføres til neste år.   
Ansatte som går av med pensjon i løpet av kalenderåret får redusert antall dager tilsvarende. 
 
Plan for gjennomføring skal avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i god tid. 
Arbeidsgiver orienterer tillitsvalgte om inngåtte avtaler. 
 
3.3 Allerede inngåtte avtaler 

 Nedsatt lesetid for lærere over 57 år (6 % nedsatt leseplikt) med ytterlige reduksjon i 
lesetida etter fylte 60 år (12,5 % nedsatt leseplikt). 

 Ekstra ferieuke til alle over 60 år 
 Særaldersgrense for enkelte arbeidstakergrupper 
 AFP (avtalefestet pensjon) – helt eller delvis 

 
 
 

4.  Evaluering av seniorplanen 

Utviklingen i samfunnet bærer preg av endringer og raske skiftninger. 
Denne utviklingen må følges nøye slik at seniorplanen til enhver tid er à jour. Fauske 
kommunes seniorplan skal rullers ved hvert hoved-tariffoppgjør. 
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1.  Innledning  

 
Seniorplanen er en del av Fauske Kommunes personalpolitikk, og kan brukes som 
selvstendig verktøy virkemiddel eller i kombinasjon med andre personalordninger. 
Seniorplanen gjelder for ansatte opp til fylte 70 år. 
 
I henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 3 pkt 3.2.3 skal kommunen utvikle virkemidler for å 
motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. 
 
Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, redusert arbeidstid, redusert leseplikt, 
tilrettelegging av arbeidsoppgaver og/eller tjenestefri med lønn. Arbeidsgiver skal inngå 
avtale med den enkelte arbeidstaker.  
 
Seniorarbeidstakere utgjør en ressurs i Fauske kommune. Det innebærer at arbeidsgiver 
nyttiggjør seg eldre medarbeideres kunnskap og erfaring. Arbeidstakerne må fortsatt sikres 
mulighet til faglig utvikling og individuell tilpasning av arbeidssituasjonen.  
 
 

2.   Mål 

Seniorpolitikken skal bidra til at Fauske kommune som arbeidsgiver nyttiggjør seg 
medarbeideres kompetanse best mulig og beholder dem lengst mulig. i aktiv 
tjenesteproduksjon og arbeid.   
 
Seniorpolitikken skal bidra til å bevisstgjøre ledere og ansatte på at seniormedarbeideres 
aktive deltakelse i arbeidsfellesskapet blir helt avgjørende for å opprettholde et godt 
tjenestenivå i tiden som kommer. 
 

3.  Tiltak 

I Fauske kommune skal seniorpolitikken vektlegge muligheter for fortsatt faglig utvikling og 
individuell tilpassing av arbeidssituasjon. Tiltak for seniormedarbeidere skal være både 
generelle og individuelle, og skal fokusere på: 
 

 Å skape positive holdninger til eldre arbeidstakere både hos ledere og medarbeidere 
 Å skape trivsel  
 Å gi eldre medarbeidere mulighet til å bruke sine erfaringer og kunnskaper 
 Å gi mulighet for individuell tilpassing av oppgaver   
 Å gi individuell tilpassing av arbeidstid 

 
3.1 Medarbeidersamtaler/ Utviklingssamtaler 

Ved fylte 55 år  
Supplement til medarbeidersamtale 
 
I disse samtalene skal arbeidstaker og leder vektlegge forhold som retter seg mot den 
ansattes arbeidsoppgaver sett i forhold til enhetens/avdelingens behov. 
 
Samtalen utfordrer arbeidstakeren til å: 

 Vurdere egne rutiner og arbeidsvaner 
 Se etter fornyelse og stimulans ut fra egne ressurser 
 Signalisere ansvar for egen situasjon 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Medarbeidersamtale%20fra%20fylte%2055%20år.docx
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Samtalen utfordrer nærmeste leder til å se og legge til rette for: 

 Utviklingsmuligheter  
 Å gi realistiske tilbakemeldinger 
 Å vise romslighet  
 Å stille krav 

 
Ved fylte 58 år 
Supplement til medarbeidersamtale 
 
Utvidet samtale 
 Når arbeidstakeren har fylt 58 år skal medarbeidersamtalen ha fokus på eventuelle tiltak 

eller nødvendig tilrettelegging for at arbeidstaker skal kunne stå lengst mulig i jobb.  
 
3.2 Ekstra fridager Det året arbeidstakeren fyller 62 år 

Supplement til medarbeidersamtale 
 
Fra det året en fast ansatt fyller 62 år gis ekstra fritid tilsvarende 5 dager pr kalenderår i  
100 % stilling. Den ekstra fritiden kan tas ut i:  

 Timer/redusert leseplikt 
 Redusert arbeidsdag/ forkortet arbeidsuke 

 
Fritid gis forholdsmessig ut fra stillingsstørrelse og avvikles inneværende kalenderår, - kan 
ikke overføres til påfølgende år.  Ansatte som går av med pensjon i løpet av kalenderåret får 
forholdsmessig redusert fritid. 
 
Plan for gjennomføring skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker senest 
innen utgangen av januar hvert år. Arbeidsgiver skal orientere tillitsvalgte om inngåtte 
avtaler.  
 
 
3.3 Allerede inngåtte avtaler 

 Nedsatt lesetid for lærere over 57 år (6 % nedsatt leseplikt) med ytterlige reduksjon i 
lesetida etter fylte 60 år (12,5 % nedsatt leseplikt). Nedsatt lesetid gjelder fra 
skoleårets begynnelse det kalenderåret arbeidstakeren fyller hhv 57 og 60 år, jf SFS 
2213 

 Ekstra ferieuke til alle over 60 år 
 Særaldersgrense for enkelte arbeidstakergrupper 
 AFP (avtalefestet pensjon) – helt eller delvis 

 
 
 

4.  Evaluering av seniorplanen 

Utviklingen i samfunnet bærer preg av endringer og raske skiftninger. 
Denne utviklingen må følges nøye slik at seniorplanen til enhver tid er ajour. Fauske 
kommunes seniorplan skal rullers ved hvert hoved-tariffoppgjør. 
 
 
 
Eksterne lenker:  
 
Seniorpolitikk.no  
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Medarbeidersamtale%20fra%20fylte%2058%20år.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Medarbeidersamtale%20fra%20fylte%2062%20år.docx
https://seniorpolitikk.no/
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1.  Innledning  

Seniorplanen er en del av Fauske Kommunes personalpolitikk, og kan brukes som 
selvstendig virkemiddel eller i kombinasjon med andre personalordninger. Seniorplanen 
gjelder for ansatte opp til fylte 70 år. 
 
I henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 3 pkt 3.2.3 skal kommunen utvikle virkemidler for å 
motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. 
 
Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, redusert arbeidstid, redusert leseplikt, 
tilrettelegging av arbeidsoppgaver og/eller tjenestefri med lønn. Arbeidsgiver skal inngå 
avtale med den enkelte arbeidstaker.  
 
Seniorarbeidstakere utgjør en ressurs i Fauske kommune. Det innebærer at arbeidsgiver 
nyttiggjør seg eldre medarbeideres kunnskap og erfaring. Arbeidstakerne må fortsatt sikres 
mulighet til faglig utvikling og individuell tilpasning av arbeidssituasjonen.  
 
 

2.   Mål 

Seniorpolitikken skal bidra til at Fauske kommune som arbeidsgiver nyttiggjør seg 
medarbeideres kompetanse best mulig og beholder dem lengst mulig.  
 

3.  Tiltak 

I Fauske kommune skal seniorpolitikken vektlegge muligheter for fortsatt faglig utvikling og 
individuell tilpassing av arbeidssituasjon. Tiltak for seniormedarbeidere skal være både 
generelle og individuelle, og skal fokusere på: 
 

 Å skape positive holdninger til eldre arbeidstakere både hos ledere og medarbeidere 
 Å skape trivsel  
 Å gi eldre medarbeidere mulighet til å bruke sine erfaringer og kunnskaper 
 Å gi mulighet for individuell tilpassing av oppgaver   
 Å gi individuell tilpassing av arbeidstid 

 
3.1 Medarbeidersamtaler/ Utviklingssamtaler 

3.1.1 Ved fylte 55 år  
Supplement til medarbeidersamtale 
 
I disse samtalene skal arbeidstaker og leder vektlegge forhold som retter seg mot den 
ansattes arbeidsoppgaver sett i forhold til enhetens/avdelingens behov. 
 
Samtalen utfordrer arbeidstakeren til å: 

 Vurdere egne rutiner og arbeidsvaner 
 Se etter fornyelse og stimulans ut fra egne ressurser 
 Signalisere ansvar for egen situasjon 

 
Samtalen utfordrer nærmeste leder til å se og legge til rette for: 

 Utviklingsmuligheter  
 Å gi realistiske tilbakemeldinger 
 Å vise romslighet  
 Å stille krav 

 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Medarbeidersamtale%20fra%20fylte%2055%20år.docx
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3.1.2 Ved fylte 58 år 
Supplement til medarbeidersamtale 
 
Utvidet samtale 
 Når arbeidstakeren har fylt 58 år skal medarbeidersamtalen ha fokus på eventuelle tiltak 

eller nødvendig tilrettelegging for at arbeidstaker skal kunne stå lengst mulig i jobb.  
 
3.2 Det året arbeidstakeren fyller 62 år 

Supplement til medarbeidersamtale 
 
Fra det året en fast ansatt fyller 62 år gis ekstra fritid tilsvarende 5 dager pr kalenderår i  
100 % stilling. Den ekstra fritiden kan tas ut i:  

 Timer/redusert leseplikt 
 Redusert arbeidsdag/ forkortet arbeidsuke 

 
Fritid gis forholdsmessig ut fra stillingsstørrelse og avvikles inneværende kalenderår, - kan 
ikke overføres til påfølgende år.  Ansatte som går av med pensjon i løpet av kalenderåret får 
forholdsmessig redusert fritid. 
 
Plan for gjennomføring skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker senest 
innen utgangen av januar hvert år. Arbeidsgiver skal orientere tillitsvalgte om inngåtte 
avtaler.  
 
 
3.3 Allerede inngåtte avtaler 

 Nedsatt lesetid for lærere over 57 år (6 % nedsatt leseplikt) med ytterlige reduksjon i 
lesetida etter fylte 60 år (12,5 % nedsatt leseplikt). Nedsatt lesetid gjelder fra 
skoleårets begynnelse det kalenderåret arbeidstakeren fyller hhv 57 og 60 år, jf SFS 
2213 

 Ekstra ferieuke til alle over 60 år 
 Særaldersgrense for enkelte arbeidstakergrupper 
 AFP (avtalefestet pensjon) – helt eller delvis 

 
 
 

4.  Evaluering av seniorplanen 

Fauske kommunes seniorplan rullers ved hvert hoved-tariffoppgjør. 
 
 
 
Eksterne lenker:  
 
Seniorpolitikk.no  
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Medarbeidersamtale%20fra%20fylte%2058%20år.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Medarbeidersamtale%20fra%20fylte%2062%20år.docx
https://seniorpolitikk.no/


 
 
 

Tittel:   Side 1 av 2 

 
 

Supplement for medarbeidersamtale for arbeidstakere fra fylte 55 år 

Denne samtalen skal legge vekt på den ansattes behov sett i forhold til enhetens oppgaver. 
Den ansatte må få tid til å reflektere over spørsmålene i forkant. 

 Motivasjon 

I hvilke situasjoner opplever du størst grad av arbeidsglede? 
 
 
 
 
Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med å utføre? Si gjerne noe om hvorfor det er slik. 
 
 
 
 
Er jobben du har i dag utfordrende nok for deg, i positiv forstand? 
Hvis ikke – hva kan vi gjøre for at den skal bli det? 
 
 
 
 
 
Mestring  
 
Hvilke arbeidsoppgaver opplever du som mest krevende? 
 
 
 
 
Opplever du at du har for lite eller for mye ansvar i jobben i dag? 
 
 
 
 
Er det noe du ønsker å endre på i forbindelse med din jobbsituasjon? 
 
 
 
 

 

Fysiske helse/arbeidsevne  

Hvordan opplever du din fysiske arbeidshelse?  
 
 
 
 
Kan jeg som din leder tilrettelegge for at du skal kunne stå lengst mulig i jobb? 
 
 
 
 



 
 
 

Tittel:   Side 2 av 2 

 
 

Kompetanse og karriere  

Hvilke ønsker har du for din egen karriere for de neste 5-10-15 årene? 
 
 
 
 
Hva kan jeg som din leder bidra med for at dette skal kunne realiseres?  
 
 
 
 
Hva kan jeg som din leder bidra med for at du kan fortsette i arbeid i mange år til? 
 
 
 
 
Er det andre forhold utenom jobb som det er viktig at jeg som leder kjenner til, eller kan ta hensyn 
til?  
 
 
 
 
Er det noe du ønsker å tilføye før vi avslutter? 
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Supplement for arbeidstakere fra fylte 58 år 

 
Fra fylte 58 år er det fortsatt viktig å holde fokus på at den ansatte er en resurs for bedriften 
og at kommunen ønsker at flest mulig står lengst mulig i jobb. Leder skal kartlegge behovene 
til sine seniorer. 

 
Du hadde en milepælsamtale da du fylte 55, hvordan syns du oppfølgingen siden da har vært? 

 
 

Motivasjon  

I hvilke situasjoner opplever du størst grad av arbeidsglede? 
 
 

 
 
Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med å utføre? Si gjerne noe om hvorfor det oppleves slik. 
 
 
 
 

Hvordan opplever du din fysiske arbeidshelse?  
 
 
 
 

Mestring  

Hvilke arbeidsoppgaver opplever du som mest krevende? 
 
 
 
 

Opplever du at du har for lite eller for mye ansvar i jobben i dag? 
 
 

 
Er det noe du ønsker å endre på i forbindelse med din jobbsituasjon? 
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Fysiske arbeidshelse  

Hvordan opplever du din fysiske arbeidshelse?  
 
 
 
 

Kan jeg som din leder tilrettelegge for at du skal kunne stå lengst mulig i jobb? 
 
 
 
 

Kompetanse og karriere  

Har du noen behov eller ønsker om kompetanseutvikling? 
På kort sikt: 
 
 _______________________________________________________________________________ 
På lang sikt:  
 
 

Hva kan jeg som din leder bidra med for at du kan fortsette i arbeid i mange år til? 

Har du gjort deg noen tanker om hvor lenge du vil jobbe hos oss? 
 

Hvis vi to skal sette opp en felles målsetting som kan bidra til at du skal stå lenger i arbeid; hva vil 
det være? 
 
 
 

Er det noe du ønsker å tilføye før vi avslutter? 
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Supplement for arbeidstakere fra fylte 62 år 
Ved fylte 62 år har ikke bare den ansatte fått en uke mer ferie, men ihht Seniorpolitisk plan, 
kan den ansatte få inntil 5 ekstra fridager ut fra stillingsstørrelse i løpet av kalenderåret. 
Denne samtalen er et ledd i å kartlegge og motivere den ansatte. 

 
Du hadde en milepælsamtale da du fylte 58 år, hvordan syns du oppfølgingen har vært? 

 
 
 
Motivasjon  

I hvilke situasjoner opplever du størst grad av arbeidsglede? 

 
 
 
Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med å utføre? Si gjerne noe om hvorfor det er slik. 
 
 
 
 

Mestring  

Hvilke arbeidsoppgaver opplever du som mest krevende? 
 
 
 
 

Opplever du at du har for lite eller for mye ansvar i jobben i dag? 
 
 
 

 

Er det noe du ønsker å endre på i forbindelse med din jobbsituasjon? 
 
 
 

Fysiske arbeidshelse  

Hvordan opplever du din fysiske arbeidshelse?  
 
 
 
 

Hvordan kan jeg som din leder tilrettelegge for at du skal kunne stå lengst mulig i jobb? 
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Kompetanse og karriere 

Har du noen behov eller ønsker om kompetanseutvikling 
På kort sikt: 
 
 _______________________________________________________________________________ 
På lang sikt:  
 
 

Hva er viktig for deg med tanke på å fortsette så lenge som mulig i jobb? 

Har du gjort deg noen tanker om hvor lenge du vil jobbe hos oss? 

Hva kan jeg som din leder bidra med for at du kan fortsette i arbeid i noen år til? 

Har du tenkt på hvordan du kan disponere seniordagene?  
Sett opp plan for disse (hele dager, timer, tidspunkt) 

Har du tenkt hvordan du vil disponere den 6. ferieuken? 
 
 

Er det noe du ønsker å tilføye før vi avslutter? 
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