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Saksgang 
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1/19 Partssammensatt utvalg Orkland 23.05.2019 
 Fellesnemnd Orkland  

Lønnspolitisk plan for lønnsharmonisering 

 
Vedlegg 
1 Lønnsharmonisering rapport  
 

Prosjektleders innstilling 
Prosjektleder anbefaler at en gjør følgende prioriteringer forutsatt at det vil være for begrensede økonomiske 
rammer til lønnsharmonisering fra 1. januar 2020 : 
 

1. Funksjonstillegg og vaktgodtgjøringer harmoniseres innen 1. januar 2020. Kommunene har i dag ulike 
ordninger og disse bør harmoniseres uten at det samlede nivået på tilleggene øker. 

 
2. Ansattegrupper i kpt 4 prioriteres så langt det er økonomisk handlingsrom gjennom særskilte 

forhandlinger – fortrinnsvis pr 1. januar 2020. Innen kpt 4 må markedsutsatte grupper der det er større 
forskjeller prioriteres høyest. Sekundært bør kpt 4 tas ved lokale forhandlinger høsten 2020. 

 
3. Ledere kpt 3 og ansatte med høyere utdanning i kpt 5 tas så langt det er mulig i lokale forhandlinger 

høsten 2019. 
 
Det anbefales videre at lønnsharmoniseringen blir sluttført i løpet av 2020, både på grunn av organisatoriske 
hensyn, men også fordi det kan skje en endring i arbeidsgiveravgiften fom 2021, og med det øke kostnadene med 
en lønnsharmonisering. 
 

 

Bakgrunn for saken 
Omstillingsavtalen for Orkland gir en føring på at det skal utarbeides en plan som omfatter  lønnsharmonisering: 
 
«Det skal utarbeides en lønnspolitisk plan for den nye kommunen, med sikte på harmonisering av lønn der det kan 
konstateres lønnsmessige forskjeller som ikke kan knyttes til ansiennitet, ansvar, oppgaver eller kompetanse». 
 
Utarbeidelsen av planen skal skje i samarbeid med organisasjonene og vil heretter benevnes «plan for 
lønnsharmonisering». 
 
Planen har til hensikt å identifisere lønnsmessige forskjeller, konkretisere de ulike konsekvensene for 
harmonisering og legge et løp for harmonisering av lønn innen et nærmere angitt tidsperspektiv. Dette er viktig i 
et personalpolitisk perspektiv mtp lik lønn for likt arbeid. Handlingsplanen inngår som en del grunnlaget for 
arbeidet med økonomi- og handlingsplanen for Orkland kommune. 
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Vurdering 
Det vil koste Orkland kommune ca 4,5 mill kroner inkl. arbeidsgiveravgift og pensjon å harmonisere lønn for alle 
aktuelle stillingsgrupper. 
 
De største postene i kostnadsberegningen finner en i fagarbeidergruppene og undervisningspersonalet på grunn av 
at dette omfatter et stort antall ansatte. Samtidig kan en også se større forskjeller isolert sett i andre grupper som 
omfatter vesentlig færre ansatte.  
 
Det er mindre reelle lønnsforskjeller hos ledere enn tidligere antatt. Enhetslederne i barnehage er det tydeligste 
eksemplet på lønnskjevhet for denne gruppen. Det registreres også noen lønnsforskjeller på avdelingsledernivået 
innen Helse og omsorg. 
 
Ubekvemstillegg og vaktgodtgjøringer praktiseres ulikt i de fire kommunene. Disse bør harmoniseres slik at disse 
er på samme nivå i Orkland kommune fra 1. januar 2020 uten at det samlede nivået nødvendigvis øker. 
 
Saksbehandler konkluderer med at de reelle lønnsskjevhetene er vesentlig mindre enn det som ble skissert som 
«max-scenario» til kommunestyrene høsten 2018. Med forbehold om hva som blir forhandlingsløsning etter 
megling i årets sentrale forhandlinger for undervisningspersonalet og sykepleierne så vil en full harmonisering 
koste 4,5 mill. kroner + pensjon og arbeidsgiveravgift. Blir forhandlingsløsningen på nivå med det som Unio gikk 
på brudd med vil kostnadene bli i anslagsvis 1 mill kr lavere.  
 
Den partssammensatte arbeidsgruppa er samstemt om at det beste er å harmonisere alle grupper ved særskilte 
forhandlinger pr 1. januar 2020 dersom en skal ha som målsetting om å møte forventningene om likelønn hurtigst 
mulig. Arbeidsgiversiden bemerker at en da vil få økte lønnsutgifter når det i tillegg skal avholdes lokale 
forhandlinger for alle ansattegrupper høsten 2020. Det er signalisert en  høyere lokal lønnspott enn vanlig i 2020 
med den intensjon om å utjevne lønnsforskjeller som følge av kommunesammenslåinger, ref. KS.  
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Innledning 
Det har vært nedsatt følgende arbeidsgruppe under ledelse av personalsjef Omstillingsavtalen for 
Orkland gir en føring på at det skal utarbeides en plan som omfatter  lønnsharmonisering: 

«Det skal utarbeides en lønnspolitisk plan for den nye kommunen, med sikte på harmonisering av 
lønn der det kan konstateres lønnsmessige forskjeller som ikke kan knyttes til ansiennitet, ansvar, 
oppgaver eller kompetanse». 

Utarbeidelsen av planen skal skje i samarbeid med organisasjonene og vil heretter benevnes «plan 
for lønnsharmonisering». 

Planen har til hensikt å identifisere lønnsmessige forskjeller, konkretisere de ulike konsekvensene for 
harmonisering og legge et løp for harmonisering av lønn innen et nærmere angitt tidsperspektiv. 
Dette er viktig i et personalpolitisk perspektiv mtp lik lønn for likt arbeid. Handlingsplanen inngår som 
en del grunnlaget for arbeidet  med økonomi- og handlingsplanen for Orkland kommune. 

Det har vært nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe ledet av personalsjef for Orkland som har 
arbeidet med rapporten/planen : 

Arbeidsgiver personalsjef Orkland Stein Arne Jakobsen 
Arbeidsgiver personalsjef Orkdal Guri Hovdenak 
Arbeidsgiver personalsjef Agdenes Bjørn Atle Ebbesen 
Arbeidsgiver personalsjef Snillfjord Mildrid Mæhle 
Arbeidsgiver personalkonsulent Elisabeth Vuttudal 
Hovedsammenslutning LO Jorunn Ysland 
Hovedsammenslutning LO Elisabeth Ramvik 
Hovedsammenslutning YS Kari Monica Johansen 
Hovedsammenslutning Unio Jorunn Kissten 
Hovedsammenslutning Unio Hanne Woldmo 
Hovedsammenslutning Akademikerne Nils Christian Raastad 
 

 

Sammendrag 
Det vil koste Orkland kommune ca 4,5 mill kroner inkl. arbeidsgiveravgift og pensjon å harmonisere 
lønn for alle aktuelle stillingsgrupper. 

De største postene i kostnadsberegningen finner en i fagarbeidergruppene og 
undervisningspersonalet på grunn av at dette omfatter et stort antall ansatte. Samtidig kan en også 
se større forskjeller isolert sett i andre grupper som omfatter vesentlig færre ansatte.  

Det er mindre reelle lønnsforskjeller hos ledere enn tidligere antatt. Enhetslederne i barnehage er 
det tydeligste eksemplet på lønnskjevhet for denne gruppen. Det registreres også noen 
lønnsforskjeller på avdelingsledernivået innen Helse og omsorg. 

Ubekvemstillegg og vaktgodtgjøringer praktiseres ulikt i de fire kommunene. Disse bør harmoniseres 
slik at disse er på samme nivå i Orkland kommune fra 1. januar 2020 uten at det samlede nivået 
nødvendigvis øker. 
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Prinsipper og metodikk 
 
Rammebetingelser 
 
Ved siden av de økonomiske handlingsrommet setter Hovedtariffavtalens (HTA) naturlige rammer for 
hvordan en lønnsharmonisering kan skje. Dette gjelder resultat og føringer som gis i sentrale 
forhandlinger i HTA kpt 4, men også i kpt 3 (Ledere) og kpt 5 (spesifikke stillinger med krav til høyere 
utdanning) 
 
For kpt 3 og 5 gjelder følgende : 
 
«Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til 
kommuneøkonomien, kommunens, fylkeskommunens, virksomhetens og bedriftens totale situasjon, 
herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre 
sammenlignbare tariffområder.»  
 
 
Begrepsavklaring 
 
Med begrepet «lønnsmessige forskjeller» i denne sammenhengen menes gjennomgående forskjeller 
i gjennomsnittslønn mellom kommunene innenfor en sammenlignbar arbeidstakergruppe. I 
gjennomsnittslønnen er det trukket ut enkeltpersoner som har avvikende lønn på grunn av forhold 
som skal holdes utenfor iht omstillingsavtalen. 
 
 
Metodisk tilnærming 
 
Pensjon, arbeidsgiveravgift og reell stillingsandel er det ikke tatt hensyn til i de enkelte 
delutregningene. Dette er hensyntatt under kapitlet om kostnader på side 11. 
 
Det er sammenlignet gjennomsnittslønn og evt tillegg mellom de enkelte kommunene innenfor 
aktuell stillingsgruppe av faste ansatte der de er innplassert i ny organisasjon. Sammenligningen er 
ikke gjort på tvers av tjenesteområder fordi dette ikke gir noe uttrykk for eventuelle lønnsforskjeller 
mellom kommunene. Det bemerkes likevel at en analyse av lønnsforskjeller på tvers av 
tjenesteområder kan være av interesse i en annen sammenheng, og det er tatt med et eksempel på 
dette i slutten av rapporten. 
  
I sammenligningsgrunnlaget er det på forhånd trukket i fra personer som har fått lønnstillegg på 
grunn av etterutdanning, særskilt ansvar (bl.a. ledelse/samordning) eller lønn gitt på individuelt 
grunnlag på grunn av rekrutteringsutfordringer med å beholde eller tiltrekke aktuell kompetanse. 
 
I de tilfeller der det i en sammenligningsgruppe er et fåtall personer er avlønnet på et høyere nivå 
enn de øvrige er disse blitt klassifisert som at de har en individuell avlønning og trukket ut fra 
sammenligningsgrunnlaget. Denne vurderingen er gjort fordi dette ikke gir et riktig bilde av evt 
lønnskjevheter i en større sammenligningsgruppe som sådan. 
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Sammenligningsområder 
 

For enhetsledere og avdelingsledere sammenlignes det stillinger innenfor de enkelte 
tjenesteområder. Øvrige stillinger sammenlignes på samme utdanningsgruppe innenfor enheter av 
samme type, eksempelvis alle  barnehager og institusjon/hjemmetjeneste/bo og mestring. Årsaken 
til dette er at en i liten grad kan sammenligne stillinger på tvers av tjenesteområder fordi det er i stor 
grad er tilstede ulike forutsetninger for vurderingene knyttet til kompetanse, oppgavenivå og ansvar. 

 

Vurderingskriterier 
 

 Enhetsledere (kpt 3.4.2) innen den enkelte tjeneste blir vurdert etter antall årsverk 
personalansvar og antall brukere der det er relevant. 

 Avdelingsledere (kpt 3.4.3) innen den enkelte tjeneste blir vurdert på antall årsverk 
personalansvar. 

 Ansatte i HTA kpt 4 blir vurdert ut i fra ansiennitet og gjennomsnittlig lønnsavvik ift tariff.  
 Ansatte i kpt 5 blir vurdert ut i fra utdannelsesnivå med sammenlignbare stillinger. 

 
 
Lokale avtaler, tillegg og arbeidstidsordninger 
 
Lokale avtaler, tillegg og arbeidstidsordninger kan spille en rolle når en sammenligner de enkelte 
stillingsgrupper. Eksempel på dette kan være ubekvemstillegg for helsepersonell (sykepleiere)  og 
funksjonstillegg for undervisningspersonalet.  
 
I Orkland må det være en målsetting at ordninger som utløser lønnsmessig tillegg skal være like i hele 
kommunen. Dette vil da innebære at hvis en harmoniserer på årslønn, så vil like tillegg ikke føre til 
lønnsskjevheter. 
 
På noen områder er det etablert lokale avtaler i bare noen av dagens kommuner. I disse tilfellene er 
det mer utfordrende å harmonisere. Eksempel på dette er innenfor sykepleiergruppen, der Orkdal 
ligger lavere i årslønn, men har ubekvemstillegg som ingen av de andre kommunene har og som 
kompenserer for forskjellene. For undervisningspersonalet er det forholdsvis like tillegg som blir gitt 
etter det som er fastsatt i sentrale avtaler, men en ser samtidig at Orkdal har noen ekstra lokale 
tillegg som har en viss betydning. 
 
Vakttillegg som alle kommunene har ifm teknisk vakt, vil kunne harmoniseres ved at det inngås felles 
avtale for Orkland. 
 
Det er i alle kommunene etablert ulike arbeidstidsordninger mtp betalt og ubetalt matpause. I 
utgangspunktet er dette en konkret vurdering ut i fra de lokale forhold på hver enhet og har med det 
ingenting i sammenligningsgrunnlaget for lønn å gjøre. I alle kommunene blir arbeidstiden for 
administrasjonen behandlet ulikt mtp betalt/ubetalt spisepause. KS har nylig i sin tolkning av 
regelverket fastsatt at matpausen for administrasjonen ikke skal inngå i arbeidstiden, og det vil være 
tariffstridig å gi betalt matpause når arbeidsmiljølovens bestemmelser ellers ikke er oppfylt. For å 
sikre lik vurdering av om det er påkrevd med betalt matpause, må alle tjenesteområder kartlegges 
systematisk på en ensartet måte av leder og tillitsvalgt/verneombud for å avdekke de faktiske 
forhold. 
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Konkrete funn 
 

På de neste sidene presenteres de konkrete funn innenfor hvert tjenesteområde og 
stabsfunksjonene. For de fleste funksjoner der det er påvist lønnsskjevheter er dette vist i tabeller 
som viser gjennomsnittlønn i hver kommune for avdelingsledere (HTA kpt 3.4.3) og utvalgte stillinger 
med krav til høyere utdanning (kpt 5). For gjennomgående stillinger som er fastsatt med 
utgangspunkt i tariff (HTA kpt 4) er det opplyst om gjennomsnittlig avvik fra tariff. Det understrekes 
at beregningene viser avvik for heltidsstillinger. Hensynet til at gjennomsnittlig stillingsstørrelse er på 
77% er hensyntatt under kapitlet om kostnader på side 11. 
 

Stab 
 

Avdelingsledere 

To av fem avdelingsledere har personlig avlønning pga rekruttering og ansvar. De øvrige tilhører 
Orkdal kommune. Det konkluderes derfor med at det ikke er lønnsmessige skjevheter innen denne 
gruppen. 

 
Stabsmedarbeidere med høyere utdanning 

Alle medarbeidere i Stab med høyere utdanning er fra Orkdal kommune. Det er derfor ikke aktuelt å 
vurdere lønnsskjevheter mellom kommunene. 

 
Fagarbeidere 

Orkdal ligger noe over de øvrige kommunene og Agdenes lavest. Gjennomsnittlig ansiennitet 
er forholdsvis lik fra kommune til kommune 

Snillfjord  ant  Agdenes  ant  Meldal  ant  Orkdal  ant  
32000  2  15000  5  36000  8  44000  15  
Gjennomsnittlig avvik fra tariff pr ansatt 

 
Det konkluderes med at det er en lønnsskjevhet som ikke kan forklares med de valgte 
vurderingskriteriene. Harmoniseringstiltak bør derfor vurderes. 

 

Helse og mestring 
 

Enhetsledere 

Enhetsledere innen Helse og mestring har vesentlige lønnsforskjeller. Samtidig er ulikheten i 
størrelsen på enhetene også store. Det vil likevel være et vurderingsspørsmål om de lønnsmessige 
forskjellene er for store.  

De lønnsforskjeller som kan identifiseres er mer knyttet opp i mot enkeltstillinger enn på gruppenivå, 
noe som også understrekes ved at flere av dem har fått endringer i omfang og innhold ifm 
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sammenslåingen. For disse lederne bør det tas en egen vurdering om enkeltpersoner bør ha et 
lønnsmessig tillegg.  

 

Avdelingsledere 

Snillfjord Ant  Åv Agdenes Ant Åv Meldal Ant Åv Orkdal Ant Åv 
610000 1 28 560000 3 19 570000 5 21 530000 10 24 
Gjennomsnittslønn pr ansatt og antall årsverk (åv) med personalansvar. 

 
Noen forskjeller mellom Orkdal og Agdenes/Meldal. Årsverkene varierer i mindre grad, noe som kan 
tyde på en viss lønnskjevhet i favør Agdenes og Meldal. En avdelingsleder fra Snillfjord skiller seg ut i 
større grad og vurderes til å ha individuell avlønning. Lønnsharmonisering bør vurderes. 

 

Sykepleiere og andre høyskoleutdannede 

Stillingsgruppe  Snillfjord  ant  Agdenes  ant  Meldal  ant  Orkdal  ant  
Fysioterapeut 

  
20000 1 4000 2 16000 3 

Ergoterapeut 19000 1 
  

29000 2 10000 3 
Sykepleier 21000 5 20000 5 20000 20 21000 36 
Annen 3-årig høyere utd. 

  
20000 1 

  
9000 34 

Gjennomsnittlig avvik fra tariff pr ansatt 

 

Sykepleiere 

Sykepleiere i Orkdal har en lavere gjennomsnittlig årslønn enn de øvrige kommunene. Regner en inn 
det ekstraordinære ubekvemstillegget i Orkdal vil dette jevnes ut. Samtidig skal en være 
oppmerksom på at hvis forhandlingsresultatet som er gått til megling i årets lønnsoppgjør forblir 
uendret, vil dette i stor grad harmonisere årslønna. I så fall må en se nærmere på hvordan en 
harmoniserer en eventuell avtale om ubekvemstillegg. 

 
Fysioterapeuter, ergoterapeuter 

Disse grupperingene teller meget få personer (når personer som har tatt etterutdanning og 
ansettelser der det er tatt spesielle rekrutteringshensyn er trukket fra). Det er derfor vanskelig å si at 
det foreligger noen lønnsskjevhet på gruppenivå. Likevel ser en at det kan være større avvik på 
individuelt nivå, og det anbefales derfor at en ser nærmere på den individuelle avlønningen for å 
sikre likeverdige lønnsbetingelser. 

 
Andre stillinger med krav til 3-årig høyskoleutdanning inkl NAV 

Flere av stillingene i disse gruppene  er vanskelig sammenlignbare, og flere har fått fastsatt lønn på 
grunn av rekrutteringsutfordringer. Dette gjelder eksempelvis vernepleiere. En person i Agdenes har 
vesentlig høyere lønn enn snittet i Orkdal, og en vil da definere denne personen til å inneha en 
personlig avlønning. Det samme gjelder NAV-ansatte. Mao er det ingen behov for harmoniserende 
tiltak. 
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Stillinger med krav til 4-årig høyskoleutdanning. 

Stillingene som inngår i denne gruppa er så heterogene slik at det kan være krevende å sammenligne. 
Dessuten har mange, spesielt i Orkdal, flere ulike typer stillinger. Det konstateres lønnsforskjeller, 
men det kan vanskelig defineres som forskjeller som skal utløse harmoniseringstiltak.   

 
Fagarbeidere 

Stillingsgruppe  Snillfjord  ant  Agdenes  ant  Meldal  ant  Orkdal  ant  
Fagarbeider 7000 18 2000 37 4000 91 5000 145 
Fagarbeider m till. 8100 1   4000 20 4000 8 
Gjennomsnittlig avvik fra tariff pr ansatt 

Det konstateres en skjevhet på ca 5000 kr mellom laveste og høyeste gjennomsnitt. 
Lønnsharmoniserende tiltak bør vurderes. 

For fagarbeidere med tillegg dette kan neppe kalles en skjevhet siden det omfatter bare 1 person i 
Snillfjord. 

 

Oppvekst 
 

Enhetsledere 

Det er ikke vesentlige lønnsforskjeller på enhetslederne i skolen, Forskjeller på individnivå kan 
forklares ut i fra fungeringstillegg i høyere stilling. 

Barnehagestyrerne i Agdenes og Meldal har gjennomgående lavere lønn enn i Orkdal. Noe av dette 
kan forklares med at Orkdal har større enheter: 

Kommune Årslønn Årsverk Brukere (ant barn) 
Snillfjord 570000 6 29 
Agdenes 610000 22 77 
Meldal 641000 17 65 
Orkdal 697000 29 122 
Gjennomsnittlig årslønn, personalansvar for ant årsverk og antall brukere (barnehagebarn) 

Samtidig så er det flere enheter i Orkdal som i størrelse er sammenlignbare med Meldal og Snillfjord, 
og der er det et lønnsmessig avvik på i snitt 51000 kr. Det konkluderes derfor med en uforklarbar 
lønnsskjevhet for denne gruppen. En holder da enhetsleder i Snillfjord utenfor da denne har ansvaret 
for et oppvekstsenter som innholder både skole og barnehage 

Øvrige enhetslederstillinger innen oppvekst er for lite sammenlignbare for å kunne si noe om 
eventuelle skjevheter.  
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Avdelingsledere 

Bruken av avdelingslederkoden på Oppvekst er ikke helt avklart på tvers av kommunene innen skole 
og barnehage. Nærmere analyse bør gjøres når dette er avklart.  

Barne- og familietjenesten har 3 avdelingsledere innenfor svært ulike fagområder, og disse kan av 
den grunn vanskelig sammenlignes mtp lønn.  

 

Undervisningspersonell 

Stillingsgruppe  Snillfjord  ant  Agdenes  ant  Meldal  ant  Orkdal  ant  
Lærere   24000 2 23000 5 27000 5 
Adjunkt med 10 års ansiennitet   23000 1 25000 6 17000 5 
Adjunkt med 16 års ansiennitet 33000 1 33000 9 36000 14 23000 32 
Adjunkt med tillegg 10 års ans.     6000 1 2000 10 
Adjunkt med tillegg 16 års ans. 14000 3 13000 9 30000 7 7000 32 
Gjennomsnittlig avvik fra tariff pr ansatt.  

 

Lektorer og lektorer m/tillegg er ikke med i oversikten da det ikke kan konstateres lønnsskjevheter på 
gruppenivå i disse gruppene. 

Tallene avdekker lønnsskjevheter i årslønn for lærere og adjunkter unntatt adjunkter med 10 år  
ansiennitet. Det bør derfor vurderes å løfte lærere i Snillfjord, Orkdal og Agdenes opp på nivået i 
Meldal når en har tatt hensyn til forskjeller i funksjonstillegg – spesielt hos Orkdal. 

 
Pedagogiske ledere 

Stillingsgruppe  Snillfjord  ant  Agdenes  ant  Meldal  ant  Orkdal  ant  
Pedagogiske ledere 41000 1 31000 3 42000 16 28000 31 
Barnehagelærere 0 1 0 1 4000 15 6000 24 
Gjennomsnittlig avvik fra tariff pr ansatt 

 
Pedledertillegget er regnet inn i lønnsgrunnlaget for alle kommuner. Det konstateres vesentlige 
lønnskjevheter mellom kommunene. Lønnsharmoniserende tiltak bør vurderes. 

For barnehagelærerne konstateres det noe skjevheter, men det gis tarifflønn på to enkeltpersoner i 
Snillfjord og Agdenes. Lønnsharmoniserende tiltak bør vurderes 

 

Fagarbeidere 

Stillingsgruppe  Snillfjord  ant  Agdenes  ant  Meldal  ant  Orkdal  ant  
Fagarbeidere skole/SFO.  8000 5 6000 2 10000 9 4000 18 
Fagarbeidere bhg 0 2 0 4 4000 25 5000 35 
Gjennomsnittlig avvik fra tariff pr ansatt 

 
Det konstateres lønnskjevheter innen der Meldal ligger høyest i avlønning for fagarbeidere på 
skole/SFO. Faglærte i barnehage lønnes høyest i Orkdal. Lønnsharmoniserende tiltak bør vurderes. 
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Samfunn 
 

Enhetsledere 

Det er ikke identifisert noen lønnsmessige skjevheter på tjenesteområdet Samfunn. Forskjellene er 
forklarbare med utgangspunkt i ansvar og det omfanget de enkelte enheter har pr i dag. Noen 
forskjeller kan også forklares med utgangspunkt i at det er ledere som kommer fra et høyere nivå i 
forbindelse med innplasseringen. 

Verd å merke seg er likevel forskjeller som følge av at brann- og redningstjenesten er plassert på et 
høyere organisasjonsnivå enn tidligere, og må vurderes lønnsmessig som et resultat av det. Dette har 
imidlertid ikke noe med et lønnsharmoniseringsspørsmål å gjøre. 

 

Avdelingsledere 

Tekniske tjenester har pr i dag 3 avdelingsledere. Arbeidsgruppen mener at det er for få og for ulike 
fagområder til å konstatere lønnsskjevheter. Det kan likevel være aktuelt å vurdere lønnsjustering på 
individuelt nivå. 

Kultur har 3 avdelingsledere. Forskjellene i lønn reflekterer godt forskjellene i ansvar. 

 
Ingeniører, rådgivere mv 

I denne gruppen er det også skilt på utdanningsnivå. Ingeniører og rådgivergruppene er slått sammen 
fordi de blir brukt litt om hverandre i de fire kommunene. Det oppgis årslønn i tabellen siden disse 
stillingsgruppen er i HTA kpt 5 med personlig avlønning. 

Stillingsgruppe  Snillfjord  ant  Agdenes  ant  Meldal  ant  Orkdal  ant  
Rådgiver og ingeniør  

- Master 
 

- Bachelor/ingeniør m.fl 

 

 

577000 

 

 

2 

 

617000 

617000 

 

1 

1 

 

610000 

571000 

 

3 

2 

 

612000 

612000 

 

3 

10 

 

Gjennomsnittslønn pr ansatt. 

Det registreres små forskjeller på masternivå, mens det på bachelornivå og tilsvarende er det 
merkbare forskjeller mellom kommunene. I praksis er det en håndfull personer som bør vurderes i en 
lønnsharmoniseringssammenheng etter at en har vurdert stillingenes ansvar og innhold nærmere. 

 
Fagarbeidere 

Stillingsgruppe  Snillfjord  ant  Agdenes  ant  Meldal  ant  Orkdal  ant  
Renholdsoperatører  9000  1    0  7000  7  5000  25  
Fagarbeidere tekn.tj.      26000  8  19000  8  4000  19  
Gjennomsnittlig avvik fra tariff pr ansatt 

 
Det konstateres mindre forskjeller for faglærte renholdsoperatører mellom kommunene. Agdenes 
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har ingen i gruppen. Renholdsoperatør i Snillfjord har mer lønn enn øvrige og bør vurderes som 
personlig avlønning. Avvikene mellom Orkdal og Meldal er små. Mindre justeringer i lønn må 
vurderes. 

For fagarbeidere innen tekniske tjenester er det merkbare forskjeller mellom kommunene. Meldal og 
Agdenes har gitt ekstra ved lokale forhandlinger, noe som har resultert i en skjevhet mellom 
kommunene.  Lønnsharmoniserende tiltak bør vurderes. 

 
Ufaglærte 

Stillingsgruppe  Snillfjord  ant  Agdenes  ant  Meldal  ant  Orkdal  ant  
Ufaglærte  0  5  6000  13  3000  5  3000  16  
Gjennomsnittlig avvik fra tariff pr ansatt 

 
Noe forskjeller mellom kommunene. Agdenes noe foran pga generelt tillegg gitt på lokale 
lønnsforhandlinger. Justeringer i lønn må vurderes, men det er viktig at forskjellene til 
fagarbeidernivå ikke viskes ut. 

 

Kulturarbeidere 

På grunn av tjenestens særpreg er kulturarbeiderne vurdert som en egen gruppe.  

Oversikten avdekker vesentlige forskjeller både i lønn og utdanning. Større innbyrdes forskjeller i 
Orkdal, bl.a. endel personlige avtaler, men samtidig mange på tariff også her. I stor grad tariff i de 
øvrige kommunene. Arbeidsgruppa vurderes funnene dithen at det ikke kan konkluderes med noen 
klare holdepunkt for at det eksisterer en lønnsskjevhet. 

 

Hvordan harmonisere lønn? 
 
Alternativer 
 

• Harmonisering gjennom lokale forhandlinger (også for 2019) 
• Harmonisering gjennom særskilte forhandlinger 
• Harmonisering av lønn skjer som en følge av inngåelse av nye  særavtaler og samme 

type/nivå på funksjonstillegg 
• Kombinasjon 

 
Umiddelbar eller gradvis harmonisering ? 
 
Harmoniseringen må være innenfor det økonomiske handlingsrommet for Orkland kommune, 
samtidig som en ivaretar bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. 
 
Arbeidsgruppen vil komme med konkrete anbefalinger på slutten av rapporten 
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Kostnader 
Tabellen nedenfor viser beregnede kostnader basert på gjennomsnittlig lønnsnivå for de enkelte 
stillingsgrupper. Arbeidsgiveravgift, pensjonsforpliktelser og korrigering for gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse er beregnet nederst i tabellen: 
 
Tjenesteområde Stillingsgruppe kpt i HTA Snillfjord Agdenes Meldal Orkdal Sum
Stab Fagarbeidere 4 23 000 146 000 62 000 0 231 000
Helse og mestring Avdelingsledere 3.4.3 0 30 000 0 417 000 447 000
Helse og mestring Sykepleiere 4 0 5 000 19 000 0 24 000 1)
Helse og mestring Fagarbeidere 4 0 187 000 265 000 302 000 754 000
Oppvekst Enhetsledere barnehage 3.4.2 0 52 000 149 000 0 201 000
Oppvekst Lærere 4 0 5 000 18 000 0 23 000
Oppvekst Adjunkt med 10 års ansiennitet 4 0 2 000 0 39 000 41 000 2)
Oppvekst Adjunkt med 16 års ansiennitet 4 3 000 25 000 0 407 000 435 000 2)
Oppvekst Adjunkt med tillegg 10 års ans. 4 0 0 0 39 000 39 000 2)
Oppvekst Adjunkt med tillegg 16 års ans. 4 44 000 49 000 0 721 000 814 000 2)
Oppvekst Pedagogiske ledere 4 1 000 33 000 0 420 000 454 000
Oppvekst Barnehagelærere 4 0 0 29 000 0 29 000
Oppvekst Fagarbeidere 4 10 000 8 000 25 000 75 000 118 000
Samfunn Ingeniører og rådgivere (masternivå) 5 0 0 20 000 15 000 35 000
Samfunn Ingeniører og rådgivere (bachelorrnivå) 5 78 000 0 89 000 52 000 219 000
Samfunn Fagarbeidere - renhold 4 0 0 0 52 000 52 000
Samfunn Fagarbeidere - teknisk 4 0 0 55 000 436 000 491 000
Samfunn Ufaglærte 4 30 000 0 15 000 50 000 95 000
Sum 189 000 542 000 746 000 3 025 000 4 502 000
Pensjon 734 000
Arbeidsgiveravgift 626 000
Sum før korrigering for gjennomsnittlig stillingsstørrelse 5 862 000
Sum inkl korrigering gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 77% 4 513 740

1) For sykepleierne er gjennomsnittlig ubekvemstillegg på kr 10000 i Orkdal regnet inn. 
2) Lokale individuelle funksjonstillegg for undervisningspersonalet i Orkdal kommer i tillegg og vil redusere forskjellene noe  
 
 

Anbefaling 
Arbeidsgruppen konkluderer med at de reelle lønnsskjevhetene er vesentlig mindre enn det som ble 
skissert som «max-scenario» til kommunestyrene høsten 2018.  
 
Arbeidsgruppa er samstemt om at det beste er å harmonisere alle grupper ved særskilte 
forhandlinger pr 1. januar 2020 dersom en skal ha som målsetting om å møte forventningene om 
likelønn hurtigst mulig. Arbeidsgiver bemerker at en da vil få økte lønnsutgifter når det i tillegg skal 
avholdes lokale forhandlinger for alle ansattegrupper høsten 2020. Det er signalisert en  høyere lokal 
lønnspott enn vanlig i 2020 med den intensjon om å utjevne lønnsforskjeller som følge av 
kommunesammenslåinger, ref. KS.  
 
Arbeidsgruppa anbefaler derfor at en gjør følgende prioriteringer med forbehold om de økonomiske 
rammer til lønnsharmonisering fra 1. januar 2020 : 
 

1. Funksjonstillegg og vaktgodtgjøringer harmoniseres innen 1. januar 2020. Kommunene har i 
dag ulike ordninger og disse bør harmoniseres uten at det samlede nivået på tilleggene øker. 

 
2. Ansattegrupper i kpt 4 prioriteres så langt det er økonomisk handlingsrom gjennom særskilte 

forhandlinger – fortrinnsvis pr 1. januar 2020. Innen kpt 4 må markedsutsatte grupper der 
det er større forskjeller prioriteres høyest. Sekundært bør kpt 4 tas ved lokale forhandlinger 
høsten 2020. 
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3. Ledere kpt 3 og ansatte med høyere utdanning i kpt 5 tas så langt det er mulig i lokale 

forhandlinger høsten 2019. 
 
Det anbefales at lønnsharmoniseringen blir sluttført i løpet av 2020, både på grunn av 
organisatoriske hensyn, men også fordi det kan skje en endring i arbeidsgiveravgiften fom 2021, og 
med det øke kostnadene med en lønnsharmonisering. 

 

Et innspill til det lønnspolitiske arbeidet framover 
Arbeidsgruppa har ikke sammenlignet ansattegrupper på tvers av tjenesteområdene fordi dette gir 
liten mening i en lønnsharmoniseringsdiskusjon mellom kommunene fordi stillingsgrupper er lite 
sammenlignbare mtp kompetansekrav, markedsutsatthet, ansvar og jobbinnhold. Gruppa har likevel 
valgt å vise følgende sammenligning av fagarbeidergruppene på tvers for å illustrere forskjeller. 
Fagarbeidergruppen (med 16 års ansiennitet) er valgt ut fordi disse har forholdsvis homogene krav til 
kompetansenivå og har i stor grad arbeidsoppgaver og ansvar på sammenlignbart nivå : 

Fagarbeidere med 16 års ansiennitet - gjennomsnittslønn på tvers av tjenester
Orkdal Meldal Agdenes Snillfjord Gjennomsnitt Antall ansatte

Helse 5 516 4 377 1 814 9 945 5 413 187
Renhold 5 071 6 557 9 140 6 923 29
Tekn.tj 3 794 20 670 25 550 16 671 33
Skole 5 292 8 375 12 100 10 572 9 085 25
Barnehage 5 338 4 393 4 866 38
Gjennomsnitt 5 002 8 874 13 155 9 886 9 229 312  

Funnene avdekker at det er forskjeller i gjennomsnittslønn mellom de enkelte tjenesteområder 
forutsatt at ansiennitetsnivået ellers er tilnærmet likt. En videre analyse av sammenlignbare 
stillingsgrupper på tvers av tjenesteområdene mtp likelønn anbefales da dette kan ha lønnspolitisk 
betydning når Orkland kommune er etablert.
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