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Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten 
 
 

BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING AV 
MIDLENE I FORBINDELSE MED LOKALE FORHANDLINGER (HTA KAP. 
4.A.1) PR. 1. JULI 2014 
 

Det vises til B-rundskriv nr. 5/2014, pkt. IV - lokale forhandlinger m.v. for  
omtale av sentrale føringer og annen informasjon om 4.A.1-forhandlinger  
høsten 2014. 
 
Partene i Det Tekniske beregnings- og statistikkutvalget for 
kommunesektoren (TBSK) er enige om å anbefale følgende fremgangsmåte 
for beregning av lønnsmasse og midler samt disponering av midlene. 
Beregningsgrunnlaget omfatter nå også faste tillegg, men ikke variable 
tillegg (se nedenfor), selv om disse utbetales som et fast beløp hver måned. 
Det er avsatt 1 % pr. 1.7.2014 til lokale forhandlinger etter 
Hovedtariffavtalens (HTA) Kapittel 4. pkt. 4. A.1. 
 

 
 
LOKALE BEREGNINGER 
 
Partene lokalt fastsetter midlenes størrelse for arbeidstakere som er 
omfattet av forhandlingene etter pkt. 4.A.1. Med mindre partene lokalt blir 
enige om annet, skal det i henhold til vedlegg 3 til HTA (Retningslinjer for 
lokale forhandlinger) nedsettes et lokalt beregningsutvalg  som fastsetter 
pottens størrelse.  

 
Med utgangspunkt i PAI beregner KS størrelsen på potten for den enkelte 
fylkeskommune/kommune. TBSK anbefaler at partene lokalt bruker denne 
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beregningen. Dersom dette resultatet avviker vesentlig fra 
fylkeskommunenes/kommunenes egne beregninger, bør likevel partene 
lokalt bli enige om pott. Det oppfordres i slike tilfeller til dialog med KS på 
vegne av TBSK for å finne årsak til avvik. 
 
På vegne av TBSK sender KS ut årsverk, lønnsmasse og størrelsen på 
beregnede midler til den enkelte fylkeskommune/kommune. Dette sendes 
som e-post til rådmann/øverste administrative leder i midten av august.  
 
 

BEREGNING AV LØNNSMASSE OG MIDLER 
 
Som omtalt, er beregningen fra KS basert på lønnsdata innrapportert til 
PAI. Om fylkeskommunen/kommunen finner det nødvendig å gjøre egne 
beregninger for å fastsette lokale midler, skal følgende legges til grunn: 
 
Midler skal med de unntak som er nevnt under, beregnes på grunnlag av 
utbetalt grunnlønn samt faste tillegg (f.eks. funksjonstillegg for 
undervisningsstillinger) for arbeidstakere i 2013.  
 
Variable tillegg, dvs. tillegg for ubekvem arbeidstid og avtalt godtgjørelse 
for arbeidstid utover ordinær arbeidstid samt overtid, skal ikke være med. 
Feriepenger regnes ikke som en del av grunnlønn. I stedet skal grunnlønn 
utbetalt i mai regnes to ganger. 
 
 
Omfang 
Lønn for arbeidstakere i stillingene som omfattes av HTA kapittel 4 skal 
være med i beregningsgrunnlaget uansett om de mottar lønn i form av 
månedslønn eller timelønn. For stillinger som skal være med i 
beregningsgrunnlaget betyr dette at grunnlønn for den på forhånd 
fastsatte arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) skal være med uansett 
om den utbetales som månedslønn eller timelønn. 
 

Godtgjørelse for merarbeid (arbeid utover den på forhånd fastsatte 
arbeidstid/dellønnsprosent) i form av timelønn, skal ikke være med. 
 
Disse stillingene skal ikke være med i beregningsgrunnlaget: 
a) arbeidstakere som omfattes av kap. 5 i HTA 
b) ledere som omfattes av kap. 3, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 i HTA 
c) frikjøpte lokalpolitikere 
d) tillitsvalgte med frikjøp etter Hovedavtalens del B § 3-3 og som 
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avlønnes iht. HTA kap. 3, pkt. 3.5 
e) arbeidstakere på sysselsettingstiltak 
f) arbeidstakere lønnet som unge arbeidstakere (st. kode 7711 eller 6600) 
g) lærlinger (stillingskode 7666) 
h) kortvarige engasjementer, dvs. ansettelser på mindre enn 6 måneder 
i) ubesatte stillinger skal ikke være i beregningsgrunnlaget for den tiden 
av 2013 de var ubesatt 
 
Uorganiserte arbeidstakere skal være med i beregningsgrunnlaget. 
 
Det skal som hovedregel bare medtas lønn for èn arbeidstaker pr. stilling. 
Dog skal lønn til vikarer som omfattes av lokale forhandlinger være med i 
beregningsgrunnlaget. Dette gjelder vikariater av lengre varighet, jfr. pkt. 
h) i listen over hvem som ikke skal tas med i beregningsgrunnlaget. 
Det må tas hensyn til større endringer i beregningsgrunnlaget. Dersom 
antall ansatte har endret seg mye fra 2012 – 2013, må 
beregningsgrunnlaget endres i forhold til dette. 
 
 
 

DISPONERING AV MIDLENE 
 

Det er bare økningen i grunnlønn som skal kostnadsberegnes. Det er 
differansen mellom det nye og det gamle årsbeløpet angitt ved grunnlønn 
som utgjør kostnaden. 
 
Økning i tillegg som f.eks. kvelds-/nattillegg, helligdagstillegg, overtid og 
godtgjøring for arbeid utover avtalt arbeidstid/dellønnsprosent som øker 
som følge av lønnsendringer, skal ikke kostnadsberegnes fordi tilleggene 
ikke inngår i beregningsgrunnlaget. 
 
Midlene skal ikke belastes med lønnstillegg til ubesatte stillinger. 
Partene er gjensidig ansvarlig for at de avtalte midlene i den enkelte 
kommune/fylkeskommune/virksomhet overholdes. Det vises i den 
forbindelse til vedlegg 3 til HTA hvorav organisasjonene skal få en oversikt 
over samlet bruk av midlene før underskrivning av protokoller.  
 
 
EKSEMPLER PÅ KOSTNADSBEREGNING 
 

Beregningen tar utgangspunkt i 12 månedersvirkningen for midlene til 
lokale forhandlinger pr. 1.7.2014, dvs. 1 %. 
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En kommune har regnet ut midler på følgende måte: 
Grunnlønn + faste tillegg i 2013 utbetalt i alle måneder 
utenom juni, samt mai måned en gang til: kr. 100.000.000 
Fratrukket: [Ledere (3.4.1/3.4.2), kap. 5 stillinger, politikere] kr. 30.000.000 
Lønnsmassen for utregning av midlene kr. 70.000.000 
Midlenes størrelse: kr. 70.000.000 * 1 % = kr. 700.000 
 
Eksempel på bruk av disse midlene: 
En arbeidstaker som er i hel stilling får følgende lønnstillegg: 
Ny grunnlønn (årsbeløp) kr. 355.000 
Gammel årslønn (årsbeløp) - kr. 343.000 
Kostnad kr. 12.000 
Dette betyr at opprykket for denne personen har tatt kr. 12.000 av midlene 
beregnet med virkning fra 1.7.. (Dersom samme arbeidstaker hadde vært i 
halv stilling, ville kostnaden blitt det halve, dvs. kr. 6.000). Det gjenstår kr. 
688.000 av midlene pr. 1.7.2014. 
 
 
 
STATISTIKK 
 
KS kan være behjelpelig med utarbeiding av statistikk til bruk i de lokale 
forhandlingene. 
 

Henvendelser vedrørende beregning av midler samt utarbeiding av 
statistikk: 
Eirik Solberg – e-post: eirik.solberg@ks.no , tlf: 24 13 29 64 
Knut Bøe – e-post: knut.boe@ks.no,  tlf: 24 13 29 60 
Rune Soleng – e-post: rune.soleng@ks.no, tlf: 24 13 29 15 
Gunnar Owren – e-post: gunnar.owren@ks.no , tlf: 24 13 26 59  
 
 
 
 
Per Kristian Sundnes      
områdedirektør      Eirik Solberg 
       fagsjef 
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