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Lokal plan for lønnspolitikk  

 

Arkivsaksnr.: 16/655   Arkiv: 510  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/16 Administrasjonsutvalget 11.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner Plan for Lokal lønnspolitikk i Ringerike kommune. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det har vært et behov for å utarbeide en lokal lønnspolitikk i Ringerike kommune som 

regulerer hvordan lønn fastsettes i Ringerike kommune.  En arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra arbeidsgiver og de tillitsvalgte ble satt ned høsten 2015.  Valg av hvem 

som skulle sitte i denne arbeidsgruppen ble avklart under et Medbestemmelsesmøte med de 

hovedtillitsvalgte.  

 

Arbeidsgruppa har bestått av følgende: 

 

LO Kommune: Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

UNIO:   Gerd Solli (Utdanningsforbundet) 

YS Kommune: Cecilie Tomter (Delta) 

Akademikerne: Ole Einar Gulbrandsen 

Arbeidsgiver: Trude Bredal Steinmo. Kommunalsjef HR 

Merete Røst, HR avdelingen 

 

Arbeidsgruppa har hatt 4 møter med muligheter til å komme med innspill underveis i 

prosessen. Arbeidsgiver har utarbeidet forslag på tekst under hvert av hovedpunktene som er 

utarbeidet i fellesskap. Forslagene har blitt gjennomgått og endret på underveis av 

arbeidsgruppa.  

 

Administrasjonsutvalget ble orientert om dette arbeidet på møtet 11. februar 2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Lokal lønnspolitikk skal være en overordnet plan som beskriver hvordan lønnsfastsettelse 

skjer i Ringerike kommune. Dette gjelder både ved tilsettinger og gjennom lokale 

forhandlinger.  Plan for Lokal lønnspolitikk vil være en vesentlig del av kommunens 

arbeidsgiverstrategi. 

 

Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 3 omhandler de generelle lønns- og stillingsbestemmelser 

hvor det er lagt stor vekt på Lokal lønnspolitikk, kap. 3.2. 

 

Den «forutsetter at det er utarbeidet en lokal lønnspolitikk som gjøres kjent for alle ansatte, 

slik at det skapes forutsigbarhet og muligheter for den ansatte til å innrette seg i henhold til 

lønnspolitikken.».   
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Planen skal bl.a. bidra til å 

 Motivere til kompetanseutvikling 

 Motivere til mer heltid 

 Beholde, utvikle og rekruttere 

 Sikre kvalitativt gode tjenester 

 

Lønnspolitikken skal også fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene slik at det blir lik 

vurdering av lønn og avansement. 

 

Arbeidsgruppa har hatt disse føringene med seg i arbeidet med denne planen og mener at 

HTA sine anbefalinger er i varetatt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det nå foreligger et forslag til en plan for kommunens 

lønnspolitikk som er utarbeidet av partene. Denne planen vil være med på å skape en bedre 

helhetsforståelse for hvordan lønn fastsettes i Ringerike kommune uavhengig av i hvilken 

sektor det jobbes i og hvilken kompetanse den ansatte har.  

 

Planen inneholder de føringer som ligger i Hovedtariffavtalen og den har fokus på de 

utfordringer Ringerike kommune står overfor. Dette gjelder blant annet forhold som å 

rekruttere og beholde nødvendig kompetanse for å sikre utvikling av gode tjenester.  

 

Lønnspolitikken vil være et godt hjelpemiddel både for arbeidsgiver og 

arbeidstakerorganisasjonene når det skal vurderes lønn enten ved tilsettinger eller gjennom 

lokale forhandlinger. Planen vil også virke klargjørende for ansatte i Ringerike kommune i 

hvordan lønn fastsettes. 

 

Vedlegg 

Forslag til plan for lokal lønnspolitikk. 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Administrasjonsutvalget - retningslinjer  

 

Arkivsaksnr.: 16/679   Arkiv: 033 &00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/16 Administrasjonsutvalget 11.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner de nye retningslinjene for utvalget. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble besluttet i kommunestyret i januar 2015 at de forslag og anbefalinger Strukturutvalget 

har kommet med skal bli fulgt opp og fremlagt for det nye kommunestyret som tiltrer høsten 

2015. I det videre arbeidet har det vært ønske fra både politikerne og administrasjonen å se på 

hvordan Administrasjonsutvalget kan brukes mer i saker om omhandler forholdet mellom 

kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Politikerne har valgt å øke antall medlemmer fra 

tre politikere til fem politikere for å skape mer tyngde i dette utvalget.  

 

Det er behov for å etablere nye retningslinjer for utvalget. I forslaget er det tatt utgangspunkt 

i retningslinjer fra andre kommuner. 

 

Beskrivelse av saken 

Det vises til Kommuneloven § 25 som fastsetter at det skal opprettes et 

administrasjonsutvalg. Dette er et partssammensatt utvalg som har som formål å behandle 

saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 

 

Det samme kravet følges også i Hovedavtalens § 3 « Det partssammensatte utvalget foreslår 

og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for 

likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og 

utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonale reformer.» 

 «De tilsatte skal være representert i dette utvalget med minst to representanter utpekt av 

arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet. Reglement for utvalgene fastsettes 

av kommunen.» 

 

Administrasjonsutvalget (partssammensatt utvalg) sammensettes av representanter for hhv. 

Kommunen og de ansatte. Kommunens representanter skal utgjøre flertallet og de velges av 

kommunestyret som også velger hvem av «sine» representanter som skal være utvalgets leder 

og nestleder. Kommunens representanter er valgt for 4 år og de ansattes representanter velges 

for 2 år ad gangen. Jfr. Kommuneloven § 25. 

 

Administrasjonsutvalget regnes, når det er opprettet i samsvar med lovens egne regler for 

dette, som ett av kommunens faste utvalg, selv om det er av noe spesiell karakter. Ved at 

administrasjonsutvalget regnes som et fast utvalg, legger loven opp til at politiske valgte 

representanter – og ikke administrasjonen – ivaretar arbeidsgiverrollen så langt 

administrasjonsutvalgets oppgaver strekker seg. ( kilde: Tolkning av kommuneloven § 25- 

partssammensatte utvalg – prinsipputtalelse fra Justis- og beredskapsdepartement). 
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Oppgavene til administrasjonsutvalget er ikke fastsatt i loven, men i forarbeidene til loven 

står det blant annet at arbeidsoppgavene kan være det samme som etter gjeldende 

hovedavtale. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet i Administrasjonsutvalget 11. februar hvor det kom innspill til punkt 6 i 

selve retningslinjene. Dette følger som vedlegg i saken. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser behovet for å bruke Administrasjonsutvalget mer inn i arbeidet som 

omhandler forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte. Det er viktig at dette utvalget blir 

brukt som et drøftings- og konsultasjonsorgan i slike saker. De eksiterende retningslinjene 

har ikke blitt endret siden år 2000, og det er derfor behov for at det utarbeides nye 

retningslinjer.  

 

Vedlegg 

Forslag til nye retningslinjer for Administrajsonsutvlaget 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arbeidsmiljølovens § 14.9 -tilsettinger på generelt grunnlag praktisering av endringer 

 

Arkivsaksnr.: 16/682   Arkiv: X55 &21  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/16 Administrasjonsutvalget 11.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune er forpliktet til å følge til enhver tid gjeldende lov og avtaleverk.  

2. Ringerike kommune vil fortsatt praktisere strengt midlertidig tilsetting på generelt  

            grunnlag.  

 

Sammendrag 
Ordfører ba rådmannen om å fremlegge en sak for arbeidsmiljøutvalget i Ringerike  

kommune vedrørende endringer i arbeidsmiljøloven.  

 

Utgangspunktet er organisasjonenes forslag til prinsippvedtak som lyder som følgende;  

«Ringerike kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i nåværende Arbeidsmiljølov,  

uavhengig av om Stortinget vedtar utvidet adgang til midlertidig ansettelser i en ny  

Arbeidsmiljølov»  

 

Det er ønskelig fra ordfører å få reelt avklart hvordan kommunen som arbeidsgiver  

praktiserer Arbeidsmiljølovens (AML)§ 14-9.  
 

Saken kom opp i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 10. juni og det ble fattet følgende vedtak 

(forslag fra Magnus Langstrand p.v.a. Fagforbundet):  

 

«Ringerike kommune følger § 14-9 i nåværende arbeidsmiljølov uavhengig av de vedtatte  

endringene som trår i kraft 1/7-2015.»  
 

Etter at vedtaket ble fattet, ble det stilt spørsmål om vedtaket var gyldig i og med at vedtaket 

var til ugunst for arbeidstakere. Årsaken til at vedtaket var til ugunst for ansatte var at de med 

dette vedtaket først kunne kreve fast tilsetting etter 4 år og ikke etter 3 år som var en av de 

nye endringene. Dette er tatt opp med forslagsstiller og Medbestemmelsesmøte på 

kommunenivå. 

 

Saken kom også opp som en interpellasjon fra Axel Sjøberg til kommunestyret 29.oktober 

2015. Ordfører utalte følgende i saken: 

 

Ordfører er kjent med at administrasjonen har orientert de tillitsvalgte og hovedverneombud  

om ovennevnte forhold og om at vedtaket i AMU er ugyldig. Videre er ordfører orientert om  

at saken er planlagt behandlet i administrasjonsutvalget nå i høst. Det vil da legges frem et  

forslag fra administrasjonen om at bruk av midlertidig tilsetting på generelt grunnlag, som 

ny arbeidsmiljølov tillater, skal praktiseres strengt. Fullmakter til tilsetting på dette 

grunnlaget innskrenkes ved at HR-avdelingen skal godkjenne alle midlertidige tilsettinger. 
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Det er laget forslag til prosedyrer og det vil føres oversikter over omfang av midlertidige 

tilsettinger i henhold til de regler som gjelder, bla ved bruk av kvoter og karantenetid.  

 

Ordfører legger til grunn at rådmannen ut fra de fullmakter og myndighetsforhold denne er 

tilstilt av kommunestyret fører dialog med AMU og avklaringer med administrasjonsutvalget. 

I dette ligger også eventuelle behov for fremlegg av sak til kommunestyret.  

 

Beskrivelse av saken 
Stortinget har vedtatt endringer i Arbeidsmiljølovens § 14-9 som gjøres gjeldende fra  

01.07.2015. I tillegg er det også gjort endringer i kap. 10 som ikke vil omtales i denne saken.  

 

Nåværende § 14 – 9  

 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås;  

a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært  

utføres i virksomheten,  

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),  

c) for praksisarbeid,  

d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og  

velferdsetaten,  

e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den  

Organiserte idretten.  

 

Arbeidsgiver skal minst en gang pr år drøfte bruken av midlertidig ansettelser etter 

bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte.  
 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for  

praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav  

d.  
 

(3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver  

eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere  

angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid  

I forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne  

innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på  

samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre  

tilsvarende arbeid.  

 

(4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om  

tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel  

ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd,( bokstav d.). Varselet skal  

anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke  

overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at  

varsel er gitt.  

 

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det  

bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i  

tariffavtale. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire  

år etter første ledd bokstav a eller b i skal anses som fast ansatt slik at reglene om  

oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter  
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andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær  

 

Ny vedtatt § 14 – 9 gjeldende fra 01.07.2015  

(endringen er skrevet i kursiv)  

 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtalen om midlertidig ansettelse kan likevel  

inngås;  

a) Når arbeidet er av midlertidig karakter  

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),  

c) for praksisarbeid,  

d) med deltakere i arbeidsmarkstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og  

velferdsetaten.  

e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den  

organiserte idretten eller  

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent  

av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan  

inngås avtale med minst en arbeidstaker.  

 

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter  

bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget  

av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.  

 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for  

praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav  

d. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter  

første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av  

arbeidsforhold kommer til anvendelse.  

 

(3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver  

eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere  

angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid  

i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne  

innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på  

samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre  

tilsvarende arbeid.  

 

(4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om  

tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel  

ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd jf. første ledd bokstav d.  

Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom  

fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned  

etter at varsel er gitt. Bestemmelsene i fjerde punktum gir likevel ikke grunnlag for  

ansettelse utover tolv måneder ved ansettelse etter første ledd bokstav f.  

 

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det  

bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i  

tariffavtale. I avtaleperioden gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold.  

 

(6) Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter  
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første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som  

fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved  

beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for  

arbeidstakers fravær.  

 

(7) Reglene i dette ledd gjelder ansettelser etter første ledd bokstav f for arbeidsoppgaver  

av samme art innenfor virksomheten. Arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte  

som en egen virksomhet. Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd  

bokstav f, ikke får videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode  

på tolv måneder for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye  

ansettelser som nevnt i første punktum.  

 

Hoved endringene i § 14 - 9:  

 Ytterligere mulighet til å tilsette midlertidig på generell basis for inntil 12 måneder  

             med de begrensinger loven setter.  

 Ansatte som har vært midlertidig tilsatt som etter bokstav B (vikarer) og bokstav F  

            ( på generell basis), kan kreve fast tilsetting etter 3 år.  

            Tidligere var det 4 år. For de som blir tilsatt på arbeid av midlertidig karakter gjelder  

            fortsatt kravet om 4 års tjeneste. 

 

Hvilke begrensninger gir endringene?  
 

Kvotebegrensninger:  

Loven angir en kvote for hvor stor andel av arbeidsstyrken som kan ansettes midlertidig på  

generelt grunnlag. Kvoten skal i utgangspunkt beregnes for hele virksomheten og  

arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som en egen enhet. Loven angir at  

det ikke kan tilsettes mer enn 15 % av virksomheten på generelt grunnlag, § 14 – 9 (1)  

bokstav f).  

 

Karantenebegrensninger:  

Det inntrer en karanteneperiode på 12 måneder for virksomheten etter et år med  

midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Karantenen innebærer begrensninger i  

muligheten til fortsatt å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Ved avtaleperiodens  

slutt, vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet (uten å oppgi grunn),  

eller å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse men på  

et annet rettsgrunnlag, eks vikar. Etter 12 måneders tilsetting, inntrer karantene og det vil  

si forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag i en periode på 12 måneder  

for å utføre arbeidsoppgaver av samme art.  

 

Hvordan praktiserer Ringerike kommune bestemmelsene i 14- 9 i nåværende utgave?  

 

Ringerike kommune praktiserer dagens AML § 14-9 strengt. Utgangspunktet er at alle skal 

tilsettes fast, jfr AML § 14-9 1.ledd.  

 

Kommunen har i liten grad midlertidige tilsettinger etter AML § 14-9, 1.ledd, bokstav a.  

Dette er tilsettingsforhold som har bakgrunn i prosjekter eller arbeidsoppgaver av  

forbigående art, eksempler som er benyttet er ernæringsprosjekt i Helse og ekstrahjelp for 

innføring av ny ESA-plattform.  
 

Kommunen har imidlertid stor grad av midlertidig tilsettinger etter AML § 14-9, 1.ledd,  
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bokstav b – vikariater. Dette er vikarer som trer inn i stilinger/vakter i faste ansattes  

fravær.  
 

Tilsettinger med bakgrunn i praksisarbeid har kommunen fått mer av de siste årene fordi  

vi har tatt inn flere lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater, jfr AML § 14-9, 1.ledd,  

bokstav c.  
 

Midlertidige tilsettinger som en del av arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV har  

kommunen noen få tilfeller av, jfr AML § 14-9, 1.ledd, bokstav d. Dette er i samarbeid med  

NAV og kommunen får lønnstilskudd for deler av lønnen som vedkommende får utbetalt.  
 

AML § 14-9, 1.ledd, bokstav e berører ikke kommunen.  
 

Kommunen praktiserer skriftlig varsling om fratreden etter AML § 14-9, 4.ledd. Det samme  

gjelder AML § 14-9, 5.ledd, første setning. Midlertidige arbeidsavtaler avsluttes ved det  

avtalte tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet er avsluttet.  
 

Kommunen har hatt mange saker om rett til fast tilsetting etter fire års sammenhengende  

tilsetting etter «fireårs-regelen», jfr AML § 14-9, 5.ledd, andre setning. Praksis inntil nylig  

har vært at vi regner det som sammenhengende tjeneste dersom vedkommende har hatt  

lønnsutbetaling hver mnd. Dette har vi nå strammet inn slik at rettspraksis med opphold  

over 14 dager nå ikke anses som sammenhengende tjeneste og gir ikke rett til fast tilsetting  

etter denne paragraf.  
  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Sak 15/611-8 AMU 10 .06.15 

Sak 15/119 Kommunestyret 29.10.15 
 

 

Rådmannens vurdering 
 Ringerike kommunen følger intensjonen i arbeidsmiljøloven om å tilsette fast, jfr. § 14 – 9  

(1), men ser et behov for i enkelte sammenhenger å tilsette midlertidig, spesielt i forhold til 

bokstav a og b i AML § 14 -9 første ledd. Dette er i hovedsak i vikariater, både for en 

bestemt periode og for tilfeldige som syke og ferievikar.  

 

I noen svært få tilfeller ser vi behovet for å tilsette uten at det er i vikariater og i påvente av 

en utlysning etter en spesiell kompetanse, eller helt avklarte prosjekter med prosjektplan og 

eks innføringer av nye datasystemer.  

 

Det er som omtalt tidligere gitt større mulighet, gjennom endring av arbeidsmiljøloven, til å 

tilsette midlertidig på generelt grunnlag i 12 måneder med de begrensinger som følger av 

endringen. Rådmannen ønsker at bruk av midlertidig tilsetting på dette grunnlaget skal 

praktiseres strengt i Ringerike kommune. Fullmakter til tilsetting på dette grunnlaget 

innskrenkes ved at HR-avdelingen skal godkjenne alle midlertidige tilsettinger. Det er laget 

forslag til prosedyrer og det vil føres oversikter over omfang av midlertidige tilsettinger i 

henhold til de regler som gjelder, bla ved bruk av kvoter og karantenetid.  

 

Endringene gir ansatte som er midlertidig tilsatt som vikarer (bokstav B) en rett til fast  

ansettelse etter 3 år dersom de kan dokumentere at arbeidsforholdene har vært uten  
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 Side 11   

 

opphold. Dette vil være en bedre ordning for våre ansatte.  

 

Rådmann legger vekt på at Ringerike kommune skal følge gjeldene lovverk og ønsker derfor 

at de nye reglene i arbeidsmiljøloven følges. Ringerike kommune skal videreføre arbeid som 

underbygger at kommunen fortsatt framstår som en seriøs og god arbeidsgiver for våre 

ansatte.  

 
  
 

 

 

 Ringerike kommune, 01.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arbeidsgiverstrategi  

 

Arkivsaksnr.: 16/2812   Arkiv: 032  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/16 Administrasjonsutvalget 11.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen om videre arbeid med kommunens 

arbeidsgiverstrategi til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Det har vært et klart ønske fra arbeidsgiver om å få på plass en ny arbeidsgiver strategi. Den 

forrige ble vedtatt i 1997. Kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo fikk denne oppgaven fra 

rådmannen når hun ble tilsatt. Arbeidet rundt etableringen av en ny arbeidsgiverstrategi har 

blitt tatt opp på medbestemmelsesmøte med de hovedtillitsvalgte på møte i april og de skal 

komme med tilbakemelding rundt hvordan et slikt arbeid kan organiseres. Det er også 

nødvendig med politisk forankring i prosessen og dette ønskes det innspill på fra 

Administrasjonsutvalget. 

 

Kommunalsjef HR orienterer medlemmer av administrasjonsutvalget om sine tanker rundt 

dette arbeidet på møtet 11 mai og ønsker innspill fra utvalget. 

 

Det er kommunestyret som tilslutt vedtar kommunens arbeidsgiver strategi.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har ønsket å få satt i gang dette arbeidet i 2016 og er positiv til at det lages en 

ramme for hvordan dette skal gjøres i organisasjonen med både arbeidsgivere og de 

tillitsvalgte.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/655-3   Arkiv: 510  

 

Plan for Lokal lønnspolitikk  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Administrasjonsutvalget godkjenner Plan for Lokal lønnspolitikk i Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Det har vært et behov for å utarbeide en lokal lønnspolitikk i Ringerike kommune som 

regulerer hvordan lønn fastsettes i Ringerike kommune.  En arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra arbeidsgiver og de tillitsvalgte ble satt ned høsten 2015.  Valg av hvem 

som skulle sitte i denne arbeidsgruppen ble avklart under et Medbestemmelsesmøte med de 

hovedtillitsvalgte.  

 

Arbeidsgruppa har bestått av følgende: 

 

LO Kommune: Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

UNIO:   Gerd Solli (Utdanningsforbundet) 

YS Kommune: Cecilie Tomter (Delta) 

Akademikerne: Ole Einar Gulbrandsen 

Arbeidsgiver: Trude Bredal Steinmo. Kommunalsjef HR 

Merete Røst, HR avdelingen 

 

Arbeidsgruppa har hatt 4 møter med muligheter til å komme med innspill underveis i 

prosessen. Arbeidsgiver har utarbeidet forslag på tekst under hvert av hovedpunktene som er 

utarbeidet i fellesskap. Forslagene har blitt gjennomgått og endret på underveis av 

arbeidsgruppa.  

 

Administrasjonsutvalget ble orientert om dette arbeidet på møtet 11. februar 2016. 

 

 



 

Beskrivelse av saken 

Lokal lønnspolitikk skal være en overordnet plan som beskriver hvordan lønnsfastsettelse 

skjer i Ringerike kommune. Dette gjelder både ved tilsettinger og gjennom lokale 

forhandlinger.  Plan for Lokal lønnspolitikk vil være en vesentlig del av kommunens 

arbeidsgiverstrategi. 

 

Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 3 omhandler de generelle lønns- og stillingsbestemmelser 

hvor det er lagt stor vekt på Lokal lønnspolitikk, kap. 3.2. 

 

Den «forutsetter at det er utarbeidet en lokal lønnspolitikk som gjøres kjent for alle ansatte, 

slik at det skapes forutsigbarhet og muligheter for den ansatte til å innrette seg i henhold til 

lønnspolitikken.».   

 

Planen skal bl.a. bidra til å 

 Motivere til kompetanseutvikling 

 Motivere til mer heltid 

 Beholde, utvikle og rekruttere 

 Sikre kvalitativt gode tjenester 

 

Lønnspolitikken skal også fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene slik at det blir lik 

vurdering av lønn og avansement. 

 

Arbeidsgruppa har hatt disse føringene med seg i arbeidet med denne planen og mener at 

HTA sine anbefalinger er i varetatt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det nå foreligger et forslag til en plan for kommunens 

lønnspolitikk som er utarbeidet av partene. Denne planen vil være med på å skape en bedre 

helhetsforståelse for hvordan lønn fastsettes i Ringerike kommune uavhengig av i hvilken 

sektor det jobbes i og hvilken kompetanse den ansatte har.  

 

Planen inneholder de føringer som ligger i Hovedtariffavtalen og den har fokus på de 

utfordringer Ringerike kommune står overfor. Dette gjelder blant annet forhold som å 

rekruttere og beholde nødvendig kompetanse for å sikre utvikling av gode tjenester.  

 

Lønnspolitikken vil være et godt hjelpemiddel både for arbeidsgiver og 

arbeidstakerorganisasjonene når det skal vurderes lønn enten ved tilsettinger eller gjennom 

lokale forhandlinger. Planen vil også virke klargjørende for ansatte i Ringerike kommune i 

hvordan lønn fastsettes. 

 

Vedlegg 

Forslag til plan for lokal lønnspolitikk. 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2016 

 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Lokal lønnspolitikk i Ringerike kommune 
 

1. Innledning 

Lønnsfastsettelse i kommunal forvaltning er basert på sentrale bestemmelser i Hovedtariffavtalen for 

kommuner og fylkeskommuner (HTA). Hovedtariffavtalen er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår 

som inngås mellom kommunen (KS) og hovedsammenslutningene i kommunal sektor for 2 år av 

gangen.  Avtalen inneholder flere forhold som er felles for alle: generelle lønns- og 

stillingsbestemmelser, sentrale lønns- og stillingsbestemmelser og lokale lønns- og 

stillingsbestemmelser deriblant de ulike forhandlingsbestemmelsene.  Nærmere utdyping i hva som 

ligger i de ulike kapitlene fremkommer i pkt 3. 

 

De er viktig at lokale parter blir enige om en lokal lønnspolitikk for å håndtere lønnsfastsettelse og 

lønnsforhandlinger. HTA og lokal lønnspolitikk inneholder nærmere bestemmelser og prinsipper om 

hva en lokal plan for lønnspolitikk skal inneholde og denne plan vil ta utgangspunkt i det.   Dette 

dokumentet vil revideres før hvert hovedoppgjør. 

 

Lokal lønnspolitikk i Ringerike kommune vil være en del av kommunens arbeidsgiver strategi.  

 

Lokal lønnspolitikk vedtas av kommunestyret. 

 

2. Hovedtariffavtalens bestemmelser rundt lokal lønnspolitikk 

«Hovedtariffavtalens lønnssystem forutsetter at det utarbeides en lokal lønnspolitikk som må gjøres 

kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i 

henhold til lønnspolitikken.» Jfr HTA pkt 3.2: 

 

Arbeidsgiver har ansvaret for at planen regelmessig revideres for å sikre at den samsvarer med 

kommunens mål. Den lokale lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstillegg skal utformes etter 

drøftinger med de tillitsvalgte. 

 

HTA forutsetter at lønn blir brukt som et arbeidspolitisk virkemiddel i arbeid med å utvikle gode 

tjenester gjennom dyktige medarbeidere med rett kompetanse. 

 

Lokal lønnspolitikk skal bidra med å: 

 motivere til kompetanseutvikling 

 motivere til mer heltid 

 beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere 

 sikre gode kvalitative tjenester 
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Lokal lønnspolitikken skal: 

 fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 

 legge til rette for faglige karriereveier og avansements muligheter 

 vise hvordan ønsket kompetanse gir lønnsmessige uttelling 

 sikre at god utførelse av arbeidet og høy måloppnåelse gir lønnsmessig uttelling 

Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling 

og lønnsutvikling når lønn skal fastsettes, enten ved tilsettinger eller ved forhandlinger.  

 

3. Mål for den lokale lønnspolitikken 

I løpet av de siste årene har Ringerike kommune gjennomført store omstillinger, både i driften og 

organisasjonen. Driften ligger nå på et nivå som nærmer seg inntektsnivået. Oppgaven vil være å 

utvikle tjenestetilbudet videre innenfor dagens driftsnivå. Kommunen skal sørge for en organisasjon 

som jobber smart, effektivt og med riktig kompetanse for å få dette til. Evne til fornyelse og en 

kontinuerlig tilpasning av de ansattes kompetanse til tjenestenes behov vil være sentrale 

prioriteringer i årene fremover. Egne medarbeidere og framtidige jobbsøkere må oppleve 

kommunen som attraktiv gjennom spennende oppgaver, innflytelse i jobben, bruk av egen 

kompetanse og muligheter til utvikling. Det vil prioriteres ressurser og kapasitet i årene fremover til å 

bygge kompetanse og kultur sammen med en effektiv og kvalitetspreget tjenesteproduksjon. 

Kommunen skal være en: 

 effektiv og spennende organisasjon med god kvalitet på tjenesten 

 attraktiv arbeidsplass 

 tydelig, ærlig og løsningsvillig organisasjon 

Ringerike kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med spennende oppgaver, hvor de ansatte 

har innflytelse i jobben og får bruke egen kompetanse og mulighet til utvikling. 

 

Satsningsområder 

 
Med utgangspunkt i de sentrale føringene som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene blir 

enig om, vil Ringerike kommune legge spesiell vekt på følgende: 

 

 bruke lønnspolitikken som et verktøy for å nå kommunens til enhver tid gjeldene mål 

 sikre jobbtilfredshet blant medarbeiderne 

 bruke lønnspolitikken som virkemiddel for å øke kompetansenivå 

 gi den enkelte medarbeider tilbakemelding om innsats og resultater 

 

Ledere i Ringerike kommune har hovedansvar for å utøve lønnspolitikken i praksis. Når konkrete  
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lønnspolitiske beslutninger tas gjennom forhandlinger, har også fagforeningenes tillitsvalgte et 

ansvar. 

   

 

4. Fastsetting av lønn i Ringerike kommune 
 

I Ringerike skal lønnsfastsettelse skje på grunnlag av: 

 stillingens innhold og ansvar 

 medarbeiderens utdanning og erfaring (intern og ekstern) 

 medarbeiderens innsats og resultater 

 markedsvurdering 

Ved all lønnsfastsettelse skal det tas hensyn til stillingens kompleksitet og den enkeltes kompetanse, 

ansvar, innsats og resultatoppnåelse, jfr HTA kap. 4 B og kap. 5. Det skal være en naturlig 

sammenheng mellom arbeidstakers kompetanse (real- og formal), kompetanseutvikling og 

lønnsutvikling.  Når det gjelder ansatte som tilhører kap. 4. C undervisningspersonell, vises det til at 

lønnsfastsettelse og innplassering skal skje i samsvar med kompetanselønnssystemet, jfr. vedlegg 6 

til HTA. 

 

Det er enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerfagforeningene, at lønnsendringer for 

enkelttilsatte, som ikke endrer stilling eller har tatt kompetansegivende utdanning etter 

retningslinjer, normalt skal komme som et resultat av ordinære lønnsforhandlinger. Dette gjelder 

både ved lokale forhandlinger og særforhandlinger.  

 

4.1 Lønnsplasseringer ved ansettelser 

Ved utlysing av stillinger skal det brukes stillingskoder og lønnsrammer som er aktuell for stillingen. 

Lønnsrammer er basert på sentrale rammer jfr. HTA og lokale lønnsrammer som er et resultat av 

lokale lønnsforhandlinger.  Endelig lønnsplassering vil avhenge av søkerens kvalifikasjoner og 

eventuelle markedshensyn.  Ved avlønning utover sentrale og lokale rammer skal saken drøftes med 

forhandlingsutvalget. Det skal avklares med aktuelle fagforeninger dersom tilbudt lønn kan medføre 

til store skjevheter.  

 

4.2 Lønnskrav i forbindelse med tilsetting 

Lønnskrav i forbindelse med en tilsetting må vurderes av leder i forhold til sammenlignbare stillinger i 

enheten eller på tvers av kommunen. Dersom det skal gis en avlønning som ikke er i tråd med 

vedtatte lønnsrammer skal dette avklares med HR avdelingen ved kommunens forhandlingsutvalg. 

Det skal avklares med aktuelle fagforeninger dersom tilbudt lønn kan medføre til store skjevheter. 

Markedssituasjonen kan være en viktig faktor her. 

 

4.3 Økning av lønn etter endt prøvetid 

Det kan i spesielle tilfeller gjøres avtale om at lønn kan bli vurdert etter endt prøvetid. Dette gjelder 

nøkkel stillinger der det er utfordringer knyttet til rekruttering. Slike avtaler skal avklares med 

kommunens forhandlingsutvalg.  
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5. Fastsetting av lønn gjennom forhandlinger 

 

HTA har 3 forhandlingskapitler: 

 

 kapittel 4.A. forhandlinger for gjennomgående stillinger og undervisningsstillinger 

 kapittel. 5. forhandlinger for akademikerne og frittstående forbund 

 kapittel. 3.4 forhandlinger som gjelder ledere på toppnivå og enhetsledere 

I tillegg kommer ulike hjemler for særforhandlinger innenfor kap 4.A og Kap.5 . 

 

Lønn for hovedtillitsvalgte som har 40 % eller mer frikjøp skal fastsettes av arbeidsgiver etter 

drøftinger, jfr. Kapittel. 3.5. 

 

Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnende permisjoner omfattes av lokale 

forhandlinger, jfr HTA §3.2. 

 

3.1 HTA kapittel 4 A – forhandlingsbestemmelser: 

 

4. A.1 – Lokale forhandlinger 

Forhandlingsbestemmelsene i kap. 4. A gjelder stillinger i kap 4.B og 4.C. Det er partene sentralt som 

fastsetter en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter denne 

bestemmelsen.   

 

Partene lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 

forhandlingene etter dette punkt. Potten beregnes etter et B-rundskriv og godkjenningen skjer i 

medbestemmelsesmøte med de hovedtillitsvalgte.  

 

Anke 

Dersom det ikke oppnås enighet under de lokale forhandlingene, kan partene bringe tvisten til 

organisatoriske behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter kan anbefale fornyet lokale 

forhandling eller ubundet definere den endelige løsning på tvisten, jfr. HTA Kap. 4.A.1. Dersom dette 

ikke fører frem, gjelder Hovedavtalen del A § 6.3. 

 

4.A.2 Særskilte forhandlinger 

Partene lokalt kan ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer 

og/eller annen godgjøring når: 

 det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer 

 det er skjedd betydelige endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde (endringen skal 

være av et visst omfang og arbeidsoppgavene skal fortrinnsvis være på et høyere nivå) 
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 arbeids- og ansvarsområde er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført 

kompetansegivende etter-/videreutdanning 

Virkningstidspunkt settes til den dato endringen fant sted. Oppnås ikke enighet, kan resultatet ankes 

jfr. HA del A § 6-2. 

 

4. A. 3 Beholde og rekruttere arbeidstakere 

Lønn kan vurderes i tilfeller det er spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte 

arbeidstakere. Det er ingen ankemulighet, arbeidsgiver har styringsrett. 

 

4. A. 4 Kompetanse 

Partene kan forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter- og 

videreutdanning.  Det er ingen ankemuligheter, arbeidsgivers har styringsrett. 

 

3.2 HTA Kapittel 5 – lokale lønns og stillingsbestemmelser 

Lønnsfastsettelsen foregår i sin helhet lokalt.  Det er ingen sentrale rammer og sentrale tillegg. 

 

Dette gjelder stillingskoder: 

Stillingskode Benevnelse Stillingskode Benevnelse 

8001 Advokat 8535 Arkitekt 

8527 Lege 8470 Psykolog 

8084 Ingeniør 8209 Jordmor 

8530 Rådgiver 8451 Leder 

 

For å bli innplassert i kode 8530 rådgiver og 8451 ledere, forutsettes det som hovedregel at 

arbeidstaker har høyere akademisk utdanning.  I følge Kommunenes sentral byrå (KS) er høyere 

akademisk utdanning på masternivå. For å få koden ingeniør, kreves minimum 3 årlig 

høgskoleutdanning og at utdanningen er teknisk rettet.  

 

HTA 5.2 Årlige lønnsforhandlinger 

Det skal ved lønnsreguleringen tas hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, og kommunenes totale 

situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. Ved forhandlinger kan det avtales både generelle 

og individuelle tillegg samt avtales at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver. 

 

Virkningstidspunktet er 1.5. dersom partene ikke er enig om noe annet. I Ringerike kommune gjelder 

for tiden virkningstidspunktet 1.1. 

 

Oppnås ikke enighet, bringes tvisten inn til lokal nemd, jfr. HA del A § 6-2. Dersom det er enighet om 

at arbeidsgiver fordeler, er det ingen ankemulighet. 

 

HTA 5.3 Annen lønnsregulering 

Dersom det foreligger spesielle behov for å beholde og rekruttere arbeidstakere, kan det foretas 

lønnsregulering ut over hva som følger av punkt 5.2 
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Ved skifte av stilling eller vesentlige endringer av stillingens arbeidsområde skal det foretas en 

lønnsvurdering. Dette skjer etter drøftinger med de tillitsvalgte. Med vesentlig endring menes ca 50 

% endring. Resultatet kan ikke ankes, arbeidsgiver har styringsrett. 

 

3.3 HTA kapittel 3.4 – Ledere 

Lønnsfastsettelse skjer lokalt, og partene skal avtale hvilke lederstillinger som omfattes av pkt 3.4.2. 

Ved uenighet, avgjøres dette av kommunen.  Det tas hensyn til kommunens totale situasjon i 

lønnsfastsettelsen. Dette kapittelet omhandler disse stillingskodene. 

Forhandlingskapittel Stillingskode Benevnelse 

Kap. 3.4.1 Toppledere 9450 Rådmann 

Kap. 3.4.1 Toppledere 9451 Kommunalsjef 

Kap. 3.4.2 Andre ledere 9451 Leder (enhetsleder) 

Kap. 3.4.2 Andre ledere 9951 Rektor 

 

 

HTA 3.4.1 Toppledere 

Omfatter rådmann og kommunalsjefer med stillingskode 9450 og 9451. 

 

Vurderingen skjer en gang i året.  Grunnlaget for vurderingen er ett eller flere av følgende kriterier: 

 oppnådd resultater i forhold til virksomhetens mål 

 utøvelse av lederskap 

 betydelige organisatoriske endringer 

 behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

Kriteriene er nedfelt i en lederavtale som er inngått med hver leder og som vil være utgangspunkt for 

de lokale forhandlingene. I Ringerike kommune er virkningstidspunkt for tiden 1.1. 

 

Ved behov kan det opptas forhandlinger i tillegg til de årlige forhandlingene. Ved uenighet kan 

resultatet ikke ankes, arbeidsgiver har styringsrett.  

 

HTA 3.4.2 Andre ledere 

Omfatter enhetsledere, stillingskode 9451 og 9951 Rektorer. 

 

Dette gjelder ledere som innehar et selvstendig delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar. 

Lønn fastsettes etter forhandlinger lokalt og den gjennomføres en gang pr år. Det kan avtales om 

hele eller deler av lønnsfastsettelse foretas av arbeidsgiver. 

 

Virkningstidspunktet er satt til 1.5 dersom partene ikke er enig om noe annet. I Ringerike kommune 

er virkningstidspunktet for tiden 1.1. 

 

Enhetsledere i Ringerike kommune har inngått lederavtale med sin overordnede leder og den er 



7 
 

utgangspunkt for de vurderinger som gjøres i forbindelse med lokale forhandlinger. 

 

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten ankes jfr. HA § 6-2.  

 

Ved behov kan det også opptas forhandlinger i tillegg til de årlige. Ved uenighet gjelder arbeidsgivers 

siste tilbud. 

 

3.4 HTA 3.5 Avlønning av hovedtillitsvalgte 

Arbeidstakere som etter HA del B § 3-3 er innvilget permisjon for å fungere som hovedtillitsvalgt 

avlønnes med minimum kr 398 100,- (per mai 2015).  Dette gjelder hovedtillitsvalgte som har hel 

permisjon og minimum 40 % permisjon.   

 

Arbeidsgiver gjennomfører årlig drøftinger om minimumsavlønning av de hovedtillitsvalgte og 

virkningstidspunktets er for tiden satt til 1.1. Minimumsavlønning av HTV i Ringerike kommune er 

satt til kr 502 000,- (pr 1.1.2015). 

 

 

6. Kompetanse – læring og utvikling 
Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte medarbeider, kommune og 

samfunn. Dette gjelder utdanning på alle nivåer samt etter- og videreutdanning og utvikling av 

realkompetanse. For å sikre og utvikle organisasjonenes kompetanse er det viktig å vurdere den 

enkeltes medarbeiders formal- og realkompetanse og stimulere til faglige refleksjoner, 

kompetansedeling og andre kompetansehevende tiltak. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har 

hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutvikling.  

 

6.1 Kriterier for uttelling av videreutdanning 

Det er gjennom lokale forhandlinger blitt prioritert og bestemt lønnstillegg som gis når medarbeidere 

har tatt relevant og anvendt kompetansehevende utdanning.  

 

 Følgende er forhandlet fram gjennom lokale forhandlinger. 

 

 

 

 

 

Kriterier: 

 relevant etter- og videreutdanning 

 utdanningen vil bli anvendt i den jobben som skal gjøres 

 gyldig dokumentasjon må leveres og tillegg gis fra den 1 i måneden etter 

 utdanning i regi av fagskole vurderes på lik linje med studiepoeng 

 ansatte med 3 årlig bachelor og som tar relevant og anvendt videreutdanning (60 

studiepoeng) blir avlønnet som en med en 4 årlig høgskoleutdanning (dette skjer når de har 

Studiepoeng Krone tillegg Ut fra stillingsprosent 

15 studiepoeng Kr 5000,- 100 % stilling 

30 studiepoeng Kr 10 000,- 100 % stilling 

60 studiepoeng Kr 20 000,- 100 % stilling 
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jobbet 3 år eller mer i fagstilling) 

 

Det gis ikke tillegg for avsluttet fag dersom den ansatt er i et utdanningsforløp.  Unntaket er når 

assistenter tar avsluttende utdanning som gir studiepoeng og som er relevant for den jobben de skal 

gjøre. 

 

Undervisningspersonalet har andre regler dersom utdanningen gjør at de skal endre stillingskode. Da 

er det 1.8 som gjelder for utdanning tatt våren og 1.1 for utdanning som tas på høsten. Jfr. HTA 

vedlegg 6. 

 

 

6.2 Kriterier for uttelling av grunnutdanning 

Medarbeidere som tar en grunnutdanning, enten som fagbrev eller bachelor får ny stillingskode og 

ny avlønning gjeldende fra den 1 i måneden etter at godkjent dokumentasjon er levert. For stillinger 

som krever autorisasjon, gjelder datoen når autorisasjonen ble gitt.  

 

7. Andre forhold som påvirker lønnsfastsettelsen 

 

7.1 Åpenbare skjevheter 

Lokale forhandlinger skjer mellom to parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Det 

utarbeides en profil basert på kommunens lokale lønnspolitikk og som skal være styrende for det 

som skal gis som lønnstillegg.  Arbeidsgiver kommer med sine forslag og begrunnelser, tilsvarende 

gjør fagforeningene.  Det kan skje at lønnsoppgjøret bidrar til utilsiktede skjevheter.  Dette tilstrebes 

rettet opp ved senere lokale forhandlinger.  

 

7.2 Markedsmessige forhold 

Med markedsmessige forhold menes å vurdere den tilsattes verdi i det eksisterende 

stillingsmarkedet, hvor viktig det er for oss å få vedkommende tilsatt og hvordan vi avlønner i vår 

kommune og andre sammenlignbare kommuner.  Både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene 

har anledning til å benytte det grunnlagsmateriale, i form av statistikk og lignende, de finner 

nødvendig for å dokumentere lønnsnivå sammenliknet med andre.  

 

Ringerike kommune skal ikke være lønnsledende, men skal som et utgangspunkt være 

konkurransedyktig sammenliknet med andre kommuner og offentlige virksomheter. Forhold knyttet 

til kommunens økonomiske situasjon og behovet for arbeidskraft skal hensyntas. 

 

 

8. Andre godtgjøringer 

Ringerike kommune følger HTA § 5- godtgjøring for særskilt arbeidstid. Tillegg knyttet til en funksjon 

legges inn i årslønnen slik at den blir pensjonsgivende, forutsatt at det skal være pensjonsgivende 

tillegg. Slike tillegg vil bortfalle dersom vedkommende slutter eller går over til annen stilling i 

kommunen. 
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8.1 Funksjonstillegg 

Funksjonstillegg knyttet til undervisningspersonalet følger sentrale føringer. Avlønning av 

funksjonstillegg kan være en del av lokale forhandlinger.  

 

Avlønning av funksjoner 

Det vises til dokumentet « Konsekvenser for lønn» som utarbeides av HR avdelingen etter sentrale og 

lokale lønnsoppgjør. Dokumentet følger som vedlegg til vår lokale lønnspolitikk. 

 

Funksjonstillegg følger skoleåret – fra 1.8 til 31.7 og det skal utarbeides en oversikt over hvem som 

har ulike funksjoner og funksjonstilleggets beløp. Dette sendes HR avdelingen ved skolestart. Dersom 

klassestørrelsen endrer seg i løpet av et skoleår, gjøres det ikke endringer på funksjonstillegget. 

 

 

8.2 Stedfortredertjeneste/konstituering 

Ringerike kommune følger HTA sine bestemmelser om stedfortredertjenester/konstituering, jfr. § 13. 

Det gis ikke tillegg for faste stedfortredere. 

 

Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjenesten, jfr HTA § 13 «Ved pålagt 

stedfortredertjeneste i høyre lønnet stilling utover en uke sammenhengende, utbetales den høyere 

lønnede stillingen fra første dag når vedkommende overtar hele stillingens fulle arbeids- og 

ansvarsområde.». Dersom vedkommende dekker deler av arbeids- og ansvarsområde, skal avlønning 

drøftes. Det samme gjelder ved beordring. 

 

Lønn som stedfortreder utbetales ikke ved ferieavvikling. 

 

Ved konstituering i høyere lønnet stilling utbetales fra første tjenestedag lønn som vedkommende 

ville fått ved opprykk til stillingen.  Konstituering foretas som hovedregel når en stilling vil bli stående 

ledig ut over en 1 måned. 

 

9. Omplasseringer og overgang til andre stillinger 

HTA § 3.4 sier følgende om omplassering; « ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i 

samme kommune på grunn av omorganisering, sykdom, skade rasjonalisering eller andre grunner 

som ikke skyldes arbeidstakers forhold, skal arbeidstaker beholde sin nåværende lønnsplassering 

som en personlig ordning.  Med nåværende lønnsplassering menes vedkommende årslønn. 

Arbeidstaker har ikke rett på å få beholde tillegg som gis for ubekvem arbeidstid, jfr. HTA § 5.  

 

9.1 Fratreden/overgang til annen stilling i Ringerike kommune. 

Ved overgang til en annen stilling vil arbeidstakeren beholde den ansiennitetsdato som 

vedkommende har fått utregnet og sin ansiennitetsdato som viser antall år tilsatt i Ringerike 

kommune. 

 

Det er ikke automatikk i at tillegg som er gitt under lokale forhandlinger og som ikke er personlig eller 
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for kompetanse alltid skal følge med.  

 

10.   Lokale forhandlinger  

Arbeidsgiver forhandler med de ulike fagforeningene og det er et viktig prinsipp at det ikke er 

anledning til å forhandle egen lønn.  Medlemmer av en fagforening har ingen selvstendig 

forhandlingsrett, fagforeningen forhandler på vegne av medlemmene.  

 

10.1 Profil for oppgjøret 

Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene utarbeider sammen en profil over hva som skal 

vektlegges under de lokale forhandlingene i tariffperioden. Profilen baseres på kommunens 

lønnspolitikk, herunder kommunens satsningsområder og mål, samt behov for kompetanse. Profilen 

skal omfatte alle forhandlingskapitlene, og omhandle både prioriteringer tilknyttet funksjoner/ 

grupper og på individnivå. 

Lokalt lønnsoppgjør er et lønnspolitisk verktøy som skal bidra til at kommunen som arbeidsgiver kan 

rekruttere og beholde relevant arbeidskraft, belønne de som gjør en ekstraordinær innsats og 

således gjøres i stand til å levere gode tjenester til kommunens innbyggere i henhold til 

forventninger, behov og kvalitet.  

 

Profil utarbeides og drøftes med de tillitsvalgte. Det partssammensatte utvalget, 

Administrasjonsutvalget, orienteres. Rådmannens ledergruppe og innspill fra enhetsledere blir tatt 

med inn i drøftingene med de tillitsvalgte. Etter at partene er enig om profilen, orienteres ledere i 

kommunen, og leder sørger for å informere sine medarbeidere om hva som vil bli vektlagt ved de 

lokale forhandlinger. Dette gjøres som hovedregel i løpet av 1. kvartal.  

 

Tillegg gitt under lokale forhandlinger 

Tillegg under lokale forhandlinger kan gis på grupper og på enkeltpersoner i form av 

kompetansetillegg, personlig tillegg eller som et tillegg knyttet til en funksjon.  Dersom disse 

tilleggene skal være pensjonsberettiget må det gis som en del av årslønnen og ikke som et eget 

funksjonstillegg/særtillegg. Dette gjelder for ansatte som er tilknyttet KLP. Når det gjelder 

undervisningspersonalet er slike funksjonstillegg i SPK pensjonsgivende. 

 

10.2 Tid for forhandlinger og prosess rundt gjennomføringen  

Det utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte en plan for når og hvordan de lokale forhandlinger 

skal gjennomføres, se vedlegg. 

 

Ringerike kommune gjennomfører som hovedregel forhandlinger for kap 3.4.2 og kap 5.2 innen 

utgangen av juni hvert år. 

Gjennomføring av kap. 4.A.1 gjøres innen den dato som de sentraler parter bestemmer. 

Virkningstidspunktet vil variere fra år til år. 
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Innsending av forslag fra enhetsledere 

Den enkelte ledere, basert på vedtatt profil, fremmer forslag på de av sine medarbeidere som gjør en 

ekstra ordinær innsats, ut fra vedtatte kriterier i profilen. 

  

Innsending av krav fra fagforeninger 

Med utgangspunkt i vedtatt profil, sender den enkelte fagforening inn sine krav med begrunnelse.  

 

10.3 God forhandlingsskikk 

Ringerike kommune, både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, vil bidra til at 

forhandlingene gjennomføres etter det som er beskrevet i vedlegg 3 i HTA, Retningslinjer for lokale 

forhandlinger - God forhandlingsskikk.  I tråd med god forhandlingsskikk skal det ikke forhandles 

egen lønn. 

 

10.4. Lønnspolitiske drøftingsmøter – 3.2.1 møter 

Arbeidsgiver innkaller årlig til ett eller flere lønnspolitiske drøftingsmøter etter HTA 3.2.1. Det 

innkalles til både felles møter med alle forhandlingskapitler og ved behov særskilte møter med de 

ulike forhandlingskapitlene. Drøftingene vil ta utgangspunkt i kommunens nåværende situasjon, lokal 

lønnspolitikk, retningslinjer for lokale forhandlinger og bruk av Hovedtariffavtalens 

forhandlingsbestemmelser. Det drøftes også kriterier for lokale lønnstillegg.  

 

10.5 Hensyn til de uorganiserte 

Arbeidsgiver skal ivareta alle medarbeidere, uavhengig om de er organisert eller ikke. Det skal 

opplyses om tilbud til de uorganiserte, angitt på stillingskategori i det første tilbudet som gis til 

fagforeningen. De uorganiserte sender ikke inn egne krav, men har anledning til å be om en 

lønnssamtale med nærmeste leder.  

 

10.6 Fortrolig informasjon – etikk 

All informasjon som utveksles rundt forhandlingsbordet er å anses som fortrolig informasjon og skal 

ikke utleveres til andre.  Det er kun resultatene av forhandlingene som skal gis til den enkelte 

medarbeider.  

 

 10.7 Forhandlingsutvalg 

Kommunens forhandlingsutvalg består av kommunalsjef HR og en rådgiver fra HR avdelingen. I tillegg 

vil kommunalsjefer tas med ved behov. Den enkelte fagforening nedsetter sitt eget 

forhandlingsutvalg.  

 

10.8 Beregning av økonomiske rammer/Pott 

KS utarbeider et B-rundskriv når det sentrale oppgjøret er godkjent. B-rundskrivet omhandler 

hvordan potten for kap. 4 skal beregnes.  Arbeidsgiver legger fram en sak på medbestemmelsesmøte 

på kommunenivå med aktuelle fagforeninger. Medbestemmelsesmøte vedtar potten. 

 

De økonomiske rammene for kap. 5.2 og kap. 3.4.2 beregnes av arbeidsgiver basert på gjeldende 

lønnsutvikling i tariffområdet, kommunens status, herunder økonomi og krav til effektivitet.  
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10.9 Formidling av resultat av lønnsforhandlinger 

Partene avtaler når resultatet kan offentligjøres. Når det gjelder Kap 4, er det når potten er fordelt og 

alle er enig om sluttresultatet.  Arbeidsgiver og fagforeninger tilstreber at informasjonen sendes ut 

samtidig og at det er lik informasjon som gis.  

 

 

11.   Lønnssamtaler 

Dersom en arbeidstaker ber om en lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker jfr. HTA 3.2.2. Møtet skal fokusere på hvilke tiltak som kan iverksettes for at 

arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Arbeidstaker kan la seg bistå av tillitsvalgt og det skal 

føres referat fra møtet. Lønnssamtale er ingen lønnsforhandling slik at det kan ikke gis lovnad om  

lønnstillegg.  

 

 

12.   Forhold til avtaleverket 

Fastsetting av lønn, enten gjennom tilsettinger eller gjennom forhandlinger, skal gjøres i henhold til 

gjeldende avtaleverk, herunder Hovedtariffavtalen med aktuelle vedlegg.  

 

 

13.   Evaluering og revidering 
Det gjennomføres evaluering etter lokale forhandlinger for alle forhandlingskapitler. Dersom det er 

behov, kan det gjennomføres egne for hver av forhandlingskapitlene. I evalueringen skal det være 

fokus på hva som har vært bra i hele prosessen og hva som må endres/forbedres til neste lokale 

forhandlinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Profil med mål og kriterier (vedlegg 1) 

2. Fremdriftsplaner for gjennomføring av lokale forhandlinger (vedlegg 2) 

3. Retningslinjer for god forhandlingsskikk HTA (vedlegg 3) 

4. Konsekvenser for lønn etter sentralt og lokale forhandlinger (vedlegg 4) 

5. Fastsetting av lønn for undervisningspersonalet – HTA (vedlegg 5) 

6. Notat, hvordan lønn fastsettes. Drøftet med fagforeningene 
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Administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/679-3   Arkiv: 033 &00  

 

Administrasjonsutvalget - retningslinjer  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Administrasjonsutvalget godkjenner de nye retningslinjene for utvalget. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble besluttet i kommunestyret i januar 2015 at de forslag og anbefalinger 

Strukturutvalget har kommet med skal bli fulgt opp og fremlagt for det nye kommunestyret 

som tiltrer høsten 2015. I det videre arbeidet har det vært ønske fra både politikerne og 

administrasjonen å se på hvordan Administrasjonsutvalget kan brukes mer i saker om 

omhandler forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Politikerne har 

valgt å øke antall medlemmer fra tre politikere til fem politikere for å skape mer tyngde i 

dette utvalget.  

 

Det er behov for å etablere nye retningslinjer for utvalget. I forslaget er det tatt utgangspunkt 

i retningslinjer fra andre kommuner. 

 

Beskrivelse av saken 

Det vises til Kommuneloven § 25 som fastsetter at det skal opprettes et 

administrasjonsutvalg. Dette er et partssammensatt utvalg som har som formål å behandle 

saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 

 

Det samme kravet følges også i Hovedavtalens § 3 « Det partssammensatte utvalget foreslår 

og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak 

for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og 

utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonale reformer.» 

 «De tilsatte skal være representert i dette utvalget med minst to representanter utpekt av 

arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet. Reglement for utvalgene 

fastsettes av kommunen.» 



 

Administrasjonsutvalget (partssammensatt utvalg) sammensettes av representanter for hhv. 

Kommunen og de ansatte. Kommunens representanter skal utgjøre flertallet og de velges av 

kommunestyret som også velger hvem av «sine» representanter som skal være utvalgets 

leder og nestleder. Kommunens representanter er valgt for 4 år og de ansattes representanter 

velges for 2 år ad gangen. Jfr. Kommuneloven § 25. 

 

Administrasjonsutvalget regnes, når det er opprettet i samsvar med lovens egne regler for 

dette, som ett av kommunens faste utvalg, selv om det er av noe spesiell karakter. Ved at 

administrasjonsutvalget regnes som et fast utvalg, legger loven opp til at politiske valgte 

representanter – og ikke administrasjonen – ivaretar arbeidsgiverrollen så langt 

administrasjonsutvalgets oppgaver strekker seg. ( kilde: Tolkning av kommuneloven § 25- 

partssammensatte utvalg – prinsipputtalelse fra Justis- og beredskapsdepartement). 

 

Oppgavene til administrasjonsutvalget er ikke fastsatt i loven, men i forarbeidene til loven 

står det blant annet at arbeidsoppgavene kan være det samme som etter gjeldende 

hovedavtale. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet i Administrasjonsutvalget 11. februar hvor det kom innspill til punkt 6 i 

selve retningslinjene. Dette følger som vedlegg i saken. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser behovet for å bruke Administrasjonsutvalget mer inn i arbeidet som 

omhandler forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte. Det er viktig at dette utvalget blir 

brukt som et drøftings- og konsultasjonsorgan i slike saker. De eksiterende retningslinjene 

har ikke blitt endret siden år 2000, og det er derfor behov for at det utarbeides nye 

retningslinjer.  

 

Vedlegg 

Forslag til nye retningslinjer for Administrajsonsutvlaget 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Forslag til nye retningslinjer for administrasjonsutvalget. 

1. Bakgrunn 

Utvalget er opprettet med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser i § 25 om at det i alle 

kommuner skal opprettes et parsammensatt utvalg. Utvalget benevnes 

Administrasjonsutvalget (ADM). Det vises for øvrig til Hovedavtalen del B § 4. 

 

2. Utvalgets sammensetning 

Utvalget består av 5 politiske valgte medlemmer valgt av kommunestyret og 2 medlemmer 

utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene.  

Kommunestyret velger leder, før øvrig konstituerer utvalget seg selv. Rådmannen har 

delegert møte- taleretten i utvalget til kommunalsjef for HR . 

Funksjonstiden for arbeidsgiverrepresentantene følger den kommunale valgperioden for 4 

år. De ansattes representanter utpekes for 2 år av gangen.  Kommunale arbeidstakere kan 

ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

 

3. Delegering til administrasjonen 

Enkeltsaker som ligger under delegert myndighet til rådmann skal ikke behandles i 

Administrasjonsutvalget, men behandles administrativt etter ordinære regler om 

medbestemmelse i hovedavtalen og lovverk. 

 

4. Sekretariatets oppgaver 

Rådmann skal sørge for at saker som blir lagt fram for møtet er utredet og inneholder forslag 

til vedtak for den videre saksbehandlingen i formannskap/kommunestyret. Rådmannen har 

ansvaret for sekretariatsfunksjonen. Rådmann har møte- og uttalerett personlig eller ved en 

han/hun bemyndiger. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre dersom man 

finner det ønskelig. 

 

5. Arbeids- og ansvarsområde for utvalget 

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg etter kommuneloven § 25 

for behandling av overordnede strategiske saker som gjelder forholdet mellom kommunen 

som arbeidsgiver og de ansatte, Jfr Hovedavtalen § 3.  Utvalget skal være et drøftings- og 

konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon og drøftinger mellom kommunen 

sentralt og representanter fra de tillitsvalgte, for å sikre at beslutninger fattes på et så bredt 

grunnlag som mulig. Administrasjonsutvalget skal behandle og drøfte saker i henhold til 

Kommuneloven § 25 og Hovedavtalen § 3.  

 

Utvalget skal prioritere arbeidet med arbeidsgiverstrategier og behandle overordnede 

personalpolitiske retningslinjer/føringer, herunder tiltak for likestilling og inkluderende 

arbeidsliv.  

 

6. Utvalgets mandat. 

Utvalget skal i alle saker ha fokus på forhold som berører de ansatte og likestilling i 

arbeidslivet.  

Utvalget skal som drøftings og konsultasjonsorgan ta opp til behandling følgende saker: 



* Økonomiplan 

* Organisasjonsendringer og omstillingsprosesser 

* Kommunens arbeidsgiverstrategier og spørsmål knyttet til arbeidsgiverpolitikk 

   Herunder Kompetanseutvikling og lønnspolitikk 

* Prinsipielle spørsmål om ansattes arbeidsmiljø 

* Gjennomføring av konkurranseutsetting og konkurranseutsettingsprosesser 

* Likestillingssaker 

* Heltidsvalget 

* Aktuelle saker partene ønsker å informere om eller drøfte og som har med forhold mellom 

   arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 

Saksbehandling og møteplan 

utvalget fastsetter selv sin møte plan. Innkalling og saksliste legges ut til politikerne minimum 1 uke 

før møtedato. Administrasjonen ved kommunalsjef HR sender ut forslag til saksliste til leder før den 

sendes ut og saker til behandling legges fram enten i form av et drøftingsnotat eller utkast til 

politiske saker som bes drøftes.  Det føres skriftlig referater. Referatene tilkjennegir partenes 

synspunkter og følger saken videre til behandling i formannskap/kommunestyret. 

 

Utvalget kan be om: 

* at rådmann innarbeider kommentarer/konstruktive innspill i saken før den sendes videre 

* at saken sendes tilbake til administrasjonen og deretter legges fram for utvalget på ny før videre 

   behandling. 
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 Administrasjonsutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/682-1   Arkiv: X55 &21  

 

Arbeidsmiljølovens § 14.9 -tilsettinger på generelt grunnlag 

praktisering av endringer 

 

Forslag til vedtak: 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommune er forpliktet til å følge til enhver tid gjeldende lov og 

avtaleverk.  

2. Ringerike kommune vil fortsatt praktisere strengt midlertidig tilsetting på generelt  

            grunnlag.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Ordfører ba rådmannen om å fremlegge en sak for arbeidsmiljøutvalget i Ringerike  

kommune vedrørende endringer i arbeidsmiljøloven.  

 

Utgangspunktet er organisasjonenes forslag til prinsippvedtak som lyder som følgende;  

«Ringerike kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i nåværende Arbeidsmiljølov,  

uavhengig av om Stortinget vedtar utvidet adgang til midlertidig ansettelser i en ny  

Arbeidsmiljølov»  

 

Det er ønskelig fra ordfører å få reelt avklart hvordan kommunen som arbeidsgiver  

praktiserer Arbeidsmiljølovens (AML)§ 14-9.  
 

Saken kom opp i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 10. juni og det ble fattet følgende vedtak 

(forslag fra Magnus Langstrand p.v.a. Fagforbundet):  

 

«Ringerike kommune følger § 14-9 i nåværende arbeidsmiljølov uavhengig av de vedtatte  

endringene som trår i kraft 1/7-2015.»  
 

Etter at vedtaket ble fattet, ble det stilt spørsmål om vedtaket var gyldig i og med at vedtaket 

var til ugunst for arbeidstakere. Årsaken til at vedtaket var til ugunst for ansatte var at de 

med dette vedtaket først kunne kreve fast tilsetting etter 4 år og ikke etter 3 år som var en av 

de nye endringene. Dette er tatt opp med forslagsstiller og Medbestemmelsesmøte på 



kommunenivå. 

 

Saken kom også opp som en interpellasjon fra Axel Sjøberg til kommunestyret 29.oktober 

2015. Ordfører utalte følgende i saken: 

 

Ordfører er kjent med at administrasjonen har orientert de tillitsvalgte og 

hovedverneombud  

om ovennevnte forhold og om at vedtaket i AMU er ugyldig. Videre er ordfører orientert om  

at saken er planlagt behandlet i administrasjonsutvalget nå i høst. Det vil da legges frem et  

forslag fra administrasjonen om at bruk av midlertidig tilsetting på generelt grunnlag, som 

ny arbeidsmiljølov tillater, skal praktiseres strengt. Fullmakter til tilsetting på dette 

grunnlaget innskrenkes ved at HR-avdelingen skal godkjenne alle midlertidige tilsettinger. 

Det er laget forslag til prosedyrer og det vil føres oversikter over omfang av midlertidige 

tilsettinger i henhold til de regler som gjelder, bla ved bruk av kvoter og karantenetid.  

 

Ordfører legger til grunn at rådmannen ut fra de fullmakter og myndighetsforhold denne er 

tilstilt av kommunestyret fører dialog med AMU og avklaringer med 

administrasjonsutvalget. I dette ligger også eventuelle behov for fremlegg av sak til 

kommunestyret.  

 

Beskrivelse av saken 
Stortinget har vedtatt endringer i Arbeidsmiljølovens § 14-9 som gjøres gjeldende fra  

01.07.2015. I tillegg er det også gjort endringer i kap. 10 som ikke vil omtales i denne saken.  

 

Nåværende § 14 – 9  

 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås;  

a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært  

utføres i virksomheten,  

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),  

c) for praksisarbeid,  

d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og  

velferdsetaten,  

e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den  

Organiserte idretten.  

 

Arbeidsgiver skal minst en gang pr år drøfte bruken av midlertidig ansettelser etter 

bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte.  
 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for  

praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav  

d.  
 

(3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver  

eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere  

angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid  

I forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne  

innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på  

samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre  

tilsvarende arbeid.  



 

(4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om  

tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel  

ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd,( bokstav d.). Varselet skal  

anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke  

overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at  

varsel er gitt.  

 

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det  

bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i  

tariffavtale. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire  

år etter første ledd bokstav a eller b i skal anses som fast ansatt slik at reglene om  

oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter  

andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær  

 

Ny vedtatt § 14 – 9 gjeldende fra 01.07.2015  

(endringen er skrevet i kursiv)  

 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtalen om midlertidig ansettelse kan likevel  

inngås;  

a) Når arbeidet er av midlertidig karakter  

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),  

c) for praksisarbeid,  

d) med deltakere i arbeidsmarkstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og  

velferdsetaten.  

e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den  

organiserte idretten eller  

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent  

av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan  

inngås avtale med minst en arbeidstaker.  

 

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter  

bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget  

av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.  

 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for  

praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav  

d. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter  

første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av  

arbeidsforhold kommer til anvendelse.  

 

(3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver  

eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere  

angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid  

i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne  

innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på  

samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre  

tilsvarende arbeid.  

 



(4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om  

tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel  

ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd jf. første ledd bokstav d.  

Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom  

fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned  

etter at varsel er gitt. Bestemmelsene i fjerde punktum gir likevel ikke grunnlag for  

ansettelse utover tolv måneder ved ansettelse etter første ledd bokstav f.  

 

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det  

bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i  

tariffavtale. I avtaleperioden gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold.  

 

(6) Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter  

første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som  

fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved  

beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for  

arbeidstakers fravær.  

 

(7) Reglene i dette ledd gjelder ansettelser etter første ledd bokstav f for arbeidsoppgaver  

av samme art innenfor virksomheten. Arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte  

som en egen virksomhet. Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd  

bokstav f, ikke får videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode  

på tolv måneder for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye  

ansettelser som nevnt i første punktum.  

 

Hoved endringene i § 14 - 9:  

 Ytterligere mulighet til å tilsette midlertidig på generell basis for inntil 12 måneder  

             med de begrensinger loven setter.  

 Ansatte som har vært midlertidig tilsatt som etter bokstav B (vikarer) og bokstav F  

            ( på generell basis), kan kreve fast tilsetting etter 3 år.  

            Tidligere var det 4 år. For de som blir tilsatt på arbeid av midlertidig karakter gjelder  

            fortsatt kravet om 4 års tjeneste. 

 

Hvilke begrensninger gir endringene?  
 

Kvotebegrensninger:  

Loven angir en kvote for hvor stor andel av arbeidsstyrken som kan ansettes midlertidig på  

generelt grunnlag. Kvoten skal i utgangspunkt beregnes for hele virksomheten og  

arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som en egen enhet. Loven angir at  

det ikke kan tilsettes mer enn 15 % av virksomheten på generelt grunnlag, § 14 – 9 (1)  

bokstav f).  

 

Karantenebegrensninger:  

Det inntrer en karanteneperiode på 12 måneder for virksomheten etter et år med  

midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Karantenen innebærer begrensninger i  

muligheten til fortsatt å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Ved avtaleperiodens  

slutt, vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet (uten å oppgi grunn),  

eller å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse men på  

et annet rettsgrunnlag, eks vikar. Etter 12 måneders tilsetting, inntrer karantene og det vil  



si forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag i en periode på 12 måneder  

for å utføre arbeidsoppgaver av samme art.  

 

Hvordan praktiserer Ringerike kommune bestemmelsene i 14- 9 i nåværende utgave?  

 

Ringerike kommune praktiserer dagens AML § 14-9 strengt. Utgangspunktet er at alle skal 

tilsettes fast, jfr AML § 14-9 1.ledd.  

 

Kommunen har i liten grad midlertidige tilsettinger etter AML § 14-9, 1.ledd, bokstav a.  

Dette er tilsettingsforhold som har bakgrunn i prosjekter eller arbeidsoppgaver av  

forbigående art, eksempler som er benyttet er ernæringsprosjekt i Helse og ekstrahjelp for 

innføring av ny ESA-plattform.  
 

Kommunen har imidlertid stor grad av midlertidig tilsettinger etter AML § 14-9, 1.ledd,  

bokstav b – vikariater. Dette er vikarer som trer inn i stilinger/vakter i faste ansattes  

fravær.  
 

Tilsettinger med bakgrunn i praksisarbeid har kommunen fått mer av de siste årene fordi  

vi har tatt inn flere lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater, jfr AML § 14-9, 1.ledd,  

bokstav c.  
 

Midlertidige tilsettinger som en del av arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV har  

kommunen noen få tilfeller av, jfr AML § 14-9, 1.ledd, bokstav d. Dette er i samarbeid med  

NAV og kommunen får lønnstilskudd for deler av lønnen som vedkommende får utbetalt.  
 

AML § 14-9, 1.ledd, bokstav e berører ikke kommunen.  
 

Kommunen praktiserer skriftlig varsling om fratreden etter AML § 14-9, 4.ledd. Det samme  

gjelder AML § 14-9, 5.ledd, første setning. Midlertidige arbeidsavtaler avsluttes ved det  

avtalte tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet er avsluttet.  
 

Kommunen har hatt mange saker om rett til fast tilsetting etter fire års sammenhengende  

tilsetting etter «fireårs-regelen», jfr AML § 14-9, 5.ledd, andre setning. Praksis inntil nylig  

har vært at vi regner det som sammenhengende tjeneste dersom vedkommende har hatt  

lønnsutbetaling hver mnd. Dette har vi nå strammet inn slik at rettspraksis med opphold  

over 14 dager nå ikke anses som sammenhengende tjeneste og gir ikke rett til fast tilsetting  

etter denne paragraf.  
  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Sak 15/611-8 AMU 10 .06.15 

Sak 15/119 Kommunestyret 29.10.15 
 

 

Rådmannens vurdering 
 Ringerike kommunen følger intensjonen i arbeidsmiljøloven om å tilsette fast, jfr. § 14 – 9  

(1), men ser et behov for i enkelte sammenhenger å tilsette midlertidig, spesielt i forhold til 

bokstav a og b i AML § 14 -9 første ledd. Dette er i hovedsak i vikariater, både for en 

bestemt periode og for tilfeldige som syke og ferievikar.  

 



I noen svært få tilfeller ser vi behovet for å tilsette uten at det er i vikariater og i påvente av 

en utlysning etter en spesiell kompetanse, eller helt avklarte prosjekter med prosjektplan og 

eks innføringer av nye datasystemer.  

 

Det er som omtalt tidligere gitt større mulighet, gjennom endring av arbeidsmiljøloven, til å 

tilsette midlertidig på generelt grunnlag i 12 måneder med de begrensinger som følger av 

endringen. Rådmannen ønsker at bruk av midlertidig tilsetting på dette grunnlaget skal 

praktiseres strengt i Ringerike kommune. Fullmakter til tilsetting på dette grunnlaget 

innskrenkes ved at HR-avdelingen skal godkjenne alle midlertidige tilsettinger. Det er laget 

forslag til prosedyrer og det vil føres oversikter over omfang av midlertidige tilsettinger i 

henhold til de regler som gjelder, bla ved bruk av kvoter og karantenetid.  

 

Endringene gir ansatte som er midlertidig tilsatt som vikarer (bokstav B) en rett til fast  

ansettelse etter 3 år dersom de kan dokumentere at arbeidsforholdene har vært uten  

opphold. Dette vil være en bedre ordning for våre ansatte.  

 

Rådmann legger vekt på at Ringerike kommune skal følge gjeldene lovverk og ønsker derfor 

at de nye reglene i arbeidsmiljøloven følges. Ringerike kommune skal videreføre arbeid som 

underbygger at kommunen fortsatt framstår som en seriøs og god arbeidsgiver for våre 

ansatte.  

 
  
 

 

 

 Ringerike kommune, 01.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2812-1   Arkiv: 032  

 

Arbeidsgiverstrategi  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Administrasjonsutvalget tar informasjonen om videre arbeid med kommunens 

arbeidsgiverstrategi til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det har vært et klart ønske fra arbeidsgiver om å få på plass en ny arbeidsgiver strategi. Den 

forrige ble vedtatt i 1997. Kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo fikk denne oppgaven fra 

rådmannen når hun ble tilsatt. Arbeidet rundt etableringen av en ny arbeidsgiverstrategi har 

blitt tatt opp på medbestemmelsesmøte med de hovedtillitsvalgte på møte i april og de skal 

komme med tilbakemelding rundt hvordan et slikt arbeid kan organiseres. Det er også 

nødvendig med politisk forankring i prosessen og dette ønskes det innspill på fra 

Administrasjonsutvalget. 

 

Kommunalsjef HR orienterer medlemmer av administrasjonsutvalget om sine tanker rundt 

dette arbeidet på møtet 11 mai og ønsker innspill fra utvalget. 

 

Det er kommunestyret som tilslutt vedtar kommunens arbeidsgiver strategi.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har ønsket å få satt i gang dette arbeidet i 2016 og er positiv til at det lages en 

ramme for hvordan dette skal gjøres i organisasjonen med både arbeidsgivere og de 

tillitsvalgte.  

 

 

 

 

 



 

 Ringerike kommune, 03.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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