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Arkivsaksnr.: 16/679-8   Arkiv: 033 &00  

 

Vedtatte retningslinjer for Administrasjonsutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Administrasjonsutvalget 31.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar vedtatte retningslinjer til etterretning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det har, etter oppdrag fra det kommunestyret, vært jobbet med å etablere nye retningslinjer 

for dette partssammensatte utvalget. Administrasjonsutvalget har blitt styrket med to 

politikere og en ekstra representant fra fagforeningene. Faste medlemmer består, etter 

endringen, av fem politikere og tre fagforeningsrepresentanter (to fra Fagforbundet og en fra 

Utdanningsforbundet). 

 

Retningslinjene er konkretisert i forhold til mandat og arbeidsområder. 

 

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. Utvalget skal behandle og 

drøfte saker, Jfr Kommuneloven § 25 og Hovedavtalen §3. 

 

Utvalget skal prioritere arbeidet med arbeidsgiverstrategier og behandle overordnede 

personalpolitiske retningslinjer/føringer, herunder tiltak for likestilling og inkluderende 

arbeidsliv.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har vært tatt opp i administrasjonsutvalget i februar og mai 2016 og retningslinjene ble 

endelig vedtatt i kommunestyret 30.juni 2016.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det nå er etablert nye retningslinjer for 

Administrasjonsutvalget og at det er satt i system jevnlige møter med formøter med leder av 

utvalget. Administrasjonsutvalget er en sentral arena hvor arbeidsgiver og representanter for 

de ansatte kan møtes og drøfte ulike saker som har betydning for forholdet mellom 

arbeidsgiver og de ansatte.  Det er viktig at dette utvalget blir et drøftings og 

konsultasjonsutvalget som gir innspill i flere saker.  
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Vedlegg 

Vedtatte retningslinjer for Administrasjonsutvalget. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



 

Ringerike kommune 
 

  Sak  11/16 
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Arkivsaksnr.: 16/4515-1   Arkiv: 515  

 

Orientering om lokale forhandlinger 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Administrasjonsutvalget 31.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon om lokale forhandlinger 2016 til orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det har i år vært et hoved tariffoppgjør mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og 

partene sentralt. I kommunesektoren er det tre forhandlings kapitler, og det er kun i kapittel 4 

(gjelder for gjennomgående stillinger) hvor det er sentral lønnsdannelse og at partene sentralt 

fastsetter hvor mye av den økonomiske rammen som skal gå til lokale forhandlinger.  I 

kapittel 5 (ansatte med akademiske utdanning og NITO medlemmer) og kapittel 3.4 (ledere 

med selvstendig økonomi og personalansvar) er det kun lokal lønnsdannelse. 

 

I år ble det enighet sentralt, både innenfor privat sektor, staten og kommunene og legge seg på 

en økonomisk ramme på 2.4 %. Det ble også enighet i kommunal sektor at det i 2016 ikke 

skulle settes av midler til lokale forhandlinger for ansatte som tilhører kap. 4. Det er 

imidlertid avsatt lokale forhandlinger i 2017. 

 

Ringerike skal gjennomføre lokale forhandlinger for kap. 5.2 og kap .3.4.2, det er ikke fastsatt 

sentralt en økonomisk ramme. Det er derfor opp til den enkelte kommune å fastsette lokal 

økonomisk ramme. Kommunene  er bedt om å ta hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, 

kommunens økonomi og krav til effektivitet.  

 

Ringerike kommune vil for årets lokale forhandlinger fastsette en økonomisk ramme på 2.4% 

, på lik linje med det sentrale oppgjøret i kap. 4. 

 

Arbeidsgiver starter opp med felles drøftingsmøte mandag 22. august og forhandlingene 

forventes å gjennomføres innen 1.10.16. Det er enighet om at profilen for oppgjøret i 2014 

videreføres. Det er også utarbeidet en fremdriftsplan for gjennomføring av forhandlingene.  

 

I de lokale forhandlingene har arbeidsgiver fokus på individuell vurderinger basert på innspill 

fra ledere.  
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Rådmannens vurdering 

Årets lokale forhandlinger vil bli gjennomført i henhold til profil med prioriteringer og 

innenfor en økonomisk ramme på 2.4 % på lik linje med resultatet for ansatte i kap. 4.  

 

Rådmannen mener det er viktig å se helheten for alle tre forhandlingskapitlene ved å benytte 

den samme økonomiske rammen. En lav økonomisk ramme er også viktig i forhold til 

kommunens økonomi.  

 

 

Vedlegg 

Fremdriftsplan for lokale forhandlinger 

Profil for lokale forhandlinger 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



 

Ringerike kommune 
 

  Sak  12/16 
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Arkivsaksnr.: 16/4516-1   Arkiv: 032  

 

Orientering om arbeid med ny arbeidsgiverstrategi  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/16 Administrasjonsutvalget 31.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om arbeidet knyttet til ny 

arbeidsgiverstrategi til orientering 

2. Administrasjonsutvalget velger to representanter fra det politiske nivå til å sitte i en 

arbeidsgruppe. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I henhold til Ringerike kommunes handlingsprogram 2016 – 2019 er det igangsatt arbeid med 

å utarbeide en ny arbeidsgiverstrategi. Målet er at strategien skal opp til politisk behandling 

høsten 2016. Arbeidet er omfattende og det er gjort en vurdering som tilsier at det kan bli en 

utsettelse av politisk behandling av saken til 2017. Dette vil det tas endelig stilling til i løpet 

av høsten 2016. 

 

Våren 2016 har arbeid med ny arbeidsgiverstrategi vært diskutert, blant annet i 

medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte. Det har vært enighet om at det er viktig å kjøre en 

bred og åpen prosess hvor ansatte involveres i arbeidet. Arbeid med ny arbeidsgiverstrategi 

har vært diskutert i administrasjonsutvalget og det vært enighet om at representanter fra 

utvalget bør involveres i videre arbeid. 

 

14.6.2016 ble det arrangert en heldags workshop hvor hovedtillitsvalgte, representanter fra 

administrasjonsutvalget og arbeidsgiver (ledere og administrasjon) deltok. Resultater fra 

workshopen er oppsummert og gir et svært godt grunnlag for videre arbeid. 

 

Fremdriftsplan for det videre arbeidet skal utarbeides.  

Det skal opprettes en arbeidsgruppe som har med representanter fra arbeidstaker- og 

arbeidsgiversiden. I arbeidsgruppen er det ønskelig at det velges to representanter fra 

administrasjonsutvalget.  

 

Arbeid med ny arbeidsgiverstrategi vil pågå gjennom høsten 2016. Alle ledere vil involveres 

ved at de skal forankre arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi på egne enheter. Det er også 
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planlagt, som en del av arbeidet, at verdiene til Ringerike kommune (tydelig, ærlig, 

løsningsvillig) skal diskuteres og eventuelt justeres. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært positiv til at arbeid med å utforme en ny arbeidsgiverstrategi for 

kommunen er igangsatt. Rådmannen ønsker at arbeidet skjer gjennom tre-partssamarbeid og 

at hele virksomheten involveres på en hensiktsmessig måte. 

 

Rådmannen er kjent med at arbeidet er omfattende og at det således kan bli en utsettelse av 

politisk behandling til 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



 

Ringerike kommune 
 

  Sak  13/16 
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Arkivsaksnr.: 16/4517-1   Arkiv: 032  

 

Informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/16 Administrasjonsutvalget 31.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er et ønske fra kommunalsjef på HR å informere Administrasjonsutvalget muntlig om det 

som det jobbes med i organisasjonen innenfor arbeidsgiverområdet. Arbeidsgiver ønsker med 

dette å sikre en god informasjon til utvalgets medlemmer med muligheter til å komme med 

spørsmål og innspill. 

 

Denne orienteringen vil være en fast post på møtene i Administrasjonsutvalget og vil være i 

tillegg til aktuelle saker som fremkommer av sakslisten. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser dette som en viktig del i arbeidet med å få til godt og aktivt samarbeid 

mellom partene i utvalget. 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/679-8   Arkiv: 033 &00  

 

Vedtatte retningslinjer for Administrasjonsutvalget  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Administrasjonsutvalget tar vedtatte retningslinjer til etterretning. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

Det har, etter oppdrag fra det kommunestyret, vært jobbet med å etablere nye retningslinjer 

for dette partssammensatte utvalget. Administrasjonsutvalget har blitt styrket med to 

politikere og en ekstra representant fra fagforeningene. Faste medlemmer består, etter 

endringen, av fem politikere og tre fagforeningsrepresentanter (to fra Fagforbundet og en fra 

Utdanningsforbundet). 

 

Retningslinjene er konkretisert i forhold til mandat og arbeidsområder. 

 

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. Utvalget skal behandle 

og drøfte saker, Jfr Kommuneloven § 25 og Hovedavtalen §3. 

 

Utvalget skal prioritere arbeidet med arbeidsgiverstrategier og behandle overordnede 

personalpolitiske retningslinjer/føringer, herunder tiltak for likestilling og inkluderende 

arbeidsliv.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har vært tatt opp i administrasjonsutvalget i februar og mai 2016 og retningslinjene 

ble endelig vedtatt i kommunestyret 30.juni 2016.  



 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det nå er etablert nye retningslinjer for 

Administrasjonsutvalget og at det er satt i system jevnlige møter med formøter med leder av 

utvalget. Administrasjonsutvalget er en sentral arena hvor arbeidsgiver og representanter for 

de ansatte kan møtes og drøfte ulike saker som har betydning for forholdet mellom 

arbeidsgiver og de ansatte.  Det er viktig at dette utvalget blir et drøftings og 

konsultasjonsutvalget som gir innspill i flere saker.  

 

Vedlegg 

Vedtatte retningslinjer for Administrasjonsutvalget. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

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

 



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 3 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. Utvalget skal behandle og drøfte saker, Jfr 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 medlemmene 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. 

       

 

 

    

 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4515-1   Arkiv: 515  

 

Orientering om lokale forhandlinger 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Administrasjonsutvalget tar informasjon om lokale forhandlinger 2016 til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

Det har i år vært et hoved tariffoppgjør mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og 

partene sentralt. I kommunesektoren er det tre forhandlings kapitler, og det er kun i kapittel 

4 (gjelder for gjennomgående stillinger) hvor det er sentral lønnsdannelse og at partene 

sentralt fastsetter hvor mye av den økonomiske rammen som skal gå til lokale forhandlinger.  

I kapittel 5 (ansatte med akademiske utdanning og NITO medlemmer) og kapittel 3.4 (ledere 

med selvstendig økonomi og personalansvar) er det kun lokal lønnsdannelse. 

 

I år ble det enighet sentralt, både innenfor privat sektor, staten og kommunene og legge seg 

på en økonomisk ramme på 2.4 %. Det ble også enighet i kommunal sektor at det i 2016 

ikke skulle settes av midler til lokale forhandlinger for ansatte som tilhører kap. 4. Det er 

imidlertid avsatt lokale forhandlinger i 2017. 

 

Ringerike skal gjennomføre lokale forhandlinger for kap. 5.2 og kap .3.4.2, det er ikke 

fastsatt sentralt en økonomisk ramme. Det er derfor opp til den enkelte kommune å fastsette 

lokal økonomisk ramme. Kommunene  er bedt om å ta hensyn til lønnsutviklingen i 

tariffområdet, kommunens økonomi og krav til effektivitet.  

 

Ringerike kommune vil for årets lokale forhandlinger fastsette en økonomisk ramme på 

2.4% , på lik linje med det sentrale oppgjøret i kap. 4. 

 

Arbeidsgiver starter opp med felles drøftingsmøte mandag 22. august og forhandlingene 

forventes å gjennomføres innen 1.10.16. Det er enighet om at profilen for oppgjøret i 2014 

videreføres. Det er også utarbeidet en fremdriftsplan for gjennomføring av forhandlingene.  



 

I de lokale forhandlingene har arbeidsgiver fokus på individuell vurderinger basert på 

innspill fra ledere.  

 

Rådmannens vurdering 

Årets lokale forhandlinger vil bli gjennomført i henhold til profil med prioriteringer og 

innenfor en økonomisk ramme på 2.4 % på lik linje med resultatet for ansatte i kap. 4.  

 

Rådmannen mener det er viktig å se helheten for alle tre forhandlingskapitlene ved å benytte 

den samme økonomiske rammen. En lav økonomisk ramme er også viktig i forhold til 

kommunens økonomi.  

 

 

Vedlegg 

Fremdriftsplan for lokale forhandlinger 

Profil for lokale forhandlinger 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

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

 



Forslag til fremdriftsplan for lokale forhandlinger 2016. 

Gjelder forhandlingskapitlene; HTA  Kap 5.2 og kap. 3.4.2  

Internt arbeidsdokument. 

Når Tid Hva Hvem 
 

Merknader 

22.06 1500 Drøftingsmøte med fagforeninger 
om forslag til fremdriftsplan og 
profil  

Forhandlingsutvalg 
(Trude og Merete ) 
fagforeninger 

 

04.07.16  Opprette forhandlingene i Visma Merete/Kari  

Uke 27  Sende ut justert fremdriftsplanen 
og profil til alle som har 
medarbeidere som kommer inn 
under disse kap.  
Sende ut lister til den enkelte 
fagforening innenfor hvert 
kapittel. 
Sende ut oversikt over 
medarbeidere til ledere 

Merete 
 
Kari  

 

17.08 – 
07.09 

 Gjennomføre drøftingsmøter 
dersom det er ønskelig med den 
enkelte fagforeninger 

Forhandlingsutvalget  

22.08 Kl 1400 – 
1600 

Drøftingsmøte Lokale 
forhandlinger/delt pr kap.  

Forhandlingsutvalget+ 
fagforeninger 

 

24.08 Kl 1000 Opplæring for fagforeninger som 
skal legge inn selv 

Merete/Kari  

12.09. 
 
08.09 

 Frist for innkomne krav  via 
Visma/papir. 
 
Frist for innkomne forslag 

Fagforeninger 
 
 
Leder 

Sendes til 
Merete  

09.09 og  
14.09 

0830 – 1300 
1400 - 1800 

Se på innkomne krav fra 
fagforeninger og forslag fra 
ledere – utarbeide tilbud 

Forhandlingsutvalget   

15.09. Kl 1400 Sende ut tilbud, kap 5. Merete   

22.09 Kl 1400 Sende ut tilbud kap.3.4.2    

19.09, 
20 og 
21.09 

Kl 10 – 2000 
Kl 10 – 2000 
Kl 10 - 2000 

Gjennomføring av forhandlinger 
kap 5.2 og kap 3.4.2. 
Viktig at alle er innstilt på utover 
vanlig arbeidsdag disse dagene. 

Forhandlingsutvalg 
 

Kap 5.2 
Kap 
5.2/3.4.2 
Kap 3.4.2 

26.09  
29.09  

Kl 10 – 2000 
 

Gjennomføring av forhandlinger 
kap 3.4.2 

Forhandlingsutvalg 
 

kap 3.4.2  
hvis behov 

30.09  Overføring av resultatet – til 
oktober lønn – hvis vi blir ferdig 

Merete  

19.10 1400 Evaluering av lokale forhandlinger Forhandlingsutvalg 
+ fagforeninger 
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Tariff 2016 – Profil for lokale lønnsforhandlinger  

HTA kapittel 5.2 og kapittel 3.4.2. 
 
 

Generelt 
Lokale lønnsforhandling i Ringerike kommune ved tariffoppgjøret 2016 gjelder for 
følgende forhandlingskapitler i Hovedtariffavtalen:  

o 3.4.1 (toppledere)  

o 3.4.2 (andre ledere) 
o 3.5 (hovedtillitsvalgte) 

o 5.2 (stillinger hvor lønnsfastsettelse kun skjer lokalt) 
      

     Lokale forhandlinger gjennomføres i september 2016 
Det forhandles i kapittel 5 og kapittel 3.4.2 Forhandlinger med eventuell behandling av 

anker skal være ferdige tidsnok til å få med lønnsendringer på lønn for desember 2016. 
Lokale lønnsforhandlinger 2016 følger egen fremdriftsplan. 

 

Lokale lønnsforhandlinger i Ringerike kommune foregår i hovedsak på individnivå.  
 

Både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene skal begrunne krav på individnivå i 
forhold til kriteriene i gjeldende profil for oppgjøret. Krav/forslag fremsettes enten i 

kommunens forhandlingsmodul eller på eget kravskjema.  
 

Virkningstidspunktet for lokalt lønnsoppgjør i kapittel 3.4 og 5.2 er satt til  01.01.16, 
dersom de sentrale parter ikke bestemmer noe annet. 

 

Lønnspolitiske mål for Ringerike kommune ved lokale forhandlinger 2016:  
Lokalt lønnsoppgjør er et lønnspolitisk verktøy som skal bidra til at kommunen som 

arbeidsgiver kan rekruttere og beholde relevant arbeidskraft, og således gjøres i stand til å 
levere tjenester til kommunens innbyggere ihht forventninger, behov og kvalitet slik det er 

beskrevet i gjeldende handlingsprogram.  
 

Lønn skal oppfattes rettferdig i forhold til kompetanse, funksjon, ansvar, resultatoppnåelse 
og selvstendighet. Lønn fastsettes uavhengig av kjønn.  

 

Lokalt lønnsoppgjør som verktøy skal støtte opp under kommunens 
virksomhetsidé basert på:  

 
For ledere: Utøvelse av godt lederskap og godt medarbeiderskap 

For alle: Etterlevelse av verdiene Tydelig – Ærlig – Løsningsvillig 
For alle:  Utføring av arbeidsoppgaver basert på, medarbeiderskap og kontinuerlig 

                        forbedring som rettesnor. 
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Lokalt lønnsoppgjør som verktøy skal også støtte opp under kommunen som en 

organisasjon hvor virksomhetsutøvelsen:  
 er innbyggerorientert, og har service og omdømme i fokus, 

 har respekt for politiske beslutninger, 
 har fasthet på mål og frihet på handling, 

 har modige og myndiggjorte medarbeidere, 
 viser godt skjønn og følger god forvaltningsutøvelse,  

 bærer preg av at løsninger søkes på tvers av enheter og organisatoriske 
              skillelinjer,     

 er basert på relasjonell ledelse og medarbeiderskap.  

 
Den enkelte ansattes og leders lønnsutvikling ved lokalt lønnsoppgjør er enten et resultat av 

behov om å beholde relevant arbeidskraft, harmonisering av den enkeltes lønn i forhold til 
andre medarbeidere, eller som et resultat av ekstraordinær innsats og resultatoppnåelse.  

 
Kriterier basert på funksjon ( grupper) 

KRITERIER FØRINGER 

1.  

Beholde medarbeidere med 

nødvendig kompetanse 

Prioritere grupper som det er vanskelig å rekruttere og 
beholde. 

2.  

Harmonisering:  

skjevheter og likelønn 

 

 

Likelønn forstås i denne sammenheng som lik lønn for likt 
arbeid og arbeid av lik verdi, jfr likestillingsloven § 5. 

  

 

Kriterier basert på person ( individuell vurdering) 

KRITERIER FØRINGER 

Ekstraordinær innsats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ledere 

Kriterier basert på person kommer til anvendelse for medarbeidere som 
viser innsats og oppnår resultater utover det som normalt forventes. Det 

betyr at en skal foreta en vurdering av hvorvidt den ansatte:  

 

1. Er nyskapende og bidrar til en mer effektiv drift. 
2. Er serviceinnstilt og bidrar til aktivt til et positivt 

    omdømme.    
3. Viser fleksibilitet og har omstillings-/endringsvilje,  

    tar på seg nye oppgaver. 
4. Sikrer god resultatoppnåelse. 
5. Bidrar aktivt til helhetstenkning og andres  

    måloppnåelse 
6. Kompetansegivende utdanning som er relevant 

    for egen jobb 

 

For ledere vil måloppnåelse på egen resultatavtale komme i tillegg som 

grunnlag for å vurdere lønnsendring.  

 

7. Gjennomført endringsprosesser med godt resultat. 
 

     

     

 Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/836-4 25256/16 512  23.06.2016 

  

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4516-1   Arkiv: 032  

 

Orientering om arbeid med ny arbeidsgiverstrategi  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om arbeidet knyttet til ny 

arbeidsgiverstrategi til orientering 

2. Administrasjonsutvalget velger to representanter fra det politiske nivå til å sitte i en 

arbeidsgruppe. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I henhold til Ringerike kommunes handlingsprogram 2016 – 2019 er det igangsatt arbeid 

med å utarbeide en ny arbeidsgiverstrategi. Målet er at strategien skal opp til politisk 

behandling høsten 2016. Arbeidet er omfattende og det er gjort en vurdering som tilsier at 

det kan bli en utsettelse av politisk behandling av saken til 2017. Dette vil det tas endelig 

stilling til i løpet av høsten 2016. 

 

Våren 2016 har arbeid med ny arbeidsgiverstrategi vært diskutert, blant annet i 

medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte. Det har vært enighet om at det er viktig å kjøre en 

bred og åpen prosess hvor ansatte involveres i arbeidet. Arbeid med ny arbeidsgiverstrategi 

har vært diskutert i administrasjonsutvalget og det vært enighet om at representanter fra 

utvalget bør involveres i videre arbeid. 

 

14.6.2016 ble det arrangert en heldags workshop hvor hovedtillitsvalgte, representanter fra 

administrasjonsutvalget og arbeidsgiver (ledere og administrasjon) deltok. Resultater fra 

workshopen er oppsummert og gir et svært godt grunnlag for videre arbeid. 

 

Fremdriftsplan for det videre arbeidet skal utarbeides.  



Det skal opprettes en arbeidsgruppe som har med representanter fra arbeidstaker- og 

arbeidsgiversiden. I arbeidsgruppen er det ønskelig at det velges to representanter fra 

administrasjonsutvalget.  

 

Arbeid med ny arbeidsgiverstrategi vil pågå gjennom høsten 2016. Alle ledere vil involveres 

ved at de skal forankre arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi på egne enheter. Det er også 

planlagt, som en del av arbeidet, at verdiene til Ringerike kommune (tydelig, ærlig, 

løsningsvillig) skal diskuteres og eventuelt justeres. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært positiv til at arbeid med å utforme en ny arbeidsgiverstrategi for 

kommunen er igangsatt. Rådmannen ønsker at arbeidet skjer gjennom tre-partssamarbeid og 

at hele virksomheten involveres på en hensiktsmessig måte. 

 

Rådmannen er kjent med at arbeidet er omfattende og at det således kan bli en utsettelse av 

politisk behandling til 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

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

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4517-1   Arkiv: 032  

 

Informasjon fra kommunalsjef HR  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Administrasjonsutvalget tar informasjonen fra kommunalsjef HR til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

Det er et ønske fra kommunalsjef på HR å informere Administrasjonsutvalget muntlig om 

det som det jobbes med i organisasjonen innenfor arbeidsgiverområdet. Arbeidsgiver ønsker 

med dette å sikre en god informasjon til utvalgets medlemmer med muligheter til å komme 

med spørsmål og innspill. 

 

Denne orienteringen vil være en fast post på møtene i Administrasjonsutvalget og vil være i 

tillegg til aktuelle saker som fremkommer av sakslisten. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser dette som en viktig del i arbeidet med å få til godt og aktivt samarbeid 

mellom partene i utvalget. 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

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