
 

 

 

 
 

 

Lønnsplan m.m.             
 

for 
 

Lund kommune 
 

 
 

2016 – 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivsak 16/260 Adm.utvalget 07.02.17, revidert 01.08.17iht Ks vedatk 

030/17 



Lønnsplan for Lund kommune 2016 - 2018   

 

Vedtatt i Adm.utvalget 13.12.16 Side 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lønnsplan for Lund kommune 2016 - 2018   

 

Vedtatt i Adm.utvalget 13.12.16 Side 3 

Innhold 

1. INNLEDNING ................................................................................................................................................ 4 

AVTALEVERK .................................................................................................................................... 4 

2. FORMÅL MED LØNNSPLAN ...................................................................................................................... 4 

GENERELT ......................................................................................................................................... 4 
RETTFERDIG LØNN ............................................................................................................................ 4 
FLEKSIBEL – NYTENKNING – UTVIKLING ........................................................................................... 4 
REKRUTTERING, TA VARE PÅ OG SENIORTILTAK ................................................................................ 4 

LEDERSTILLINGER ............................................................................................................................. 4 

3. VEIVISERE FOR GOD LEDELSE I LUND KOMMUNE ............................................................................... 5 

4. TILSETTING – NOEN PROSEDYRER ......................................................................................................... 6 

UTLYSNING ....................................................................................................................................... 6 
INTERVJU .......................................................................................................................................... 6 
VEDTAK ............................................................................................................................................ 6 

JUSTERING AV LØNN.......................................................................................................................... 6 

5. LOKALE FORHANDLINGER ....................................................................................................................... 7 

DRØFTINGER ..................................................................................................................................... 7 
FORHANDLINGER ETTER HTA 4.A.1 : (LOKALE FORHANDLINGER) ................................................... 7 
FORHANDLINGER ETTER HTA : 4.A.2 (SÆRSKILTE FORHANDLINGER) .............................................. 7 

FORHANDLINGER ETTER HTA : 4.A.3 (REKRUTTERE OG BEHOLDE).................................................. 7 
LOKALE FORHANDLINGER ETTER HTA : 5 (LOKALT LØNNS- OG STILLINGSREGULATIV) ................... 7 

FORHANDLINGER ETTER HTA : 3.4 (LEDERE) ................................................................................... 7 

6. LOKALE ORDNINGER SAMT LØNNSSTIGER .......................................................................................... 8 

6.2 EGNE ORDNINGER FOR ANSATTE INNEN OPPVEKST OG KULTURETATEN : ..................................... 8 
6.3 TILPASNING TIL UNDERVISNINGSPERSONALET ............................................................................ 8 

6.4 TILLEGG – RELEVANT FORMELL UTDANNING – GJELDER KUN FAST ANSATTE I KAP 4. ................. 8 
6.5 LEDER INN HO OG OK ETATEN: .................................................................................................. 9 

6.6 GJELDENDE LØNNSSTIGER. .......................................................................................................... 9 

7. DIVERSE .................................................................................................................................................... 11 

REKRUTTERINGSTILTAK: ................................................................................................................. 11 

FLYTTEGODTGJØRELSE: .................................................................................................................. 11 
REISEGODTGJØRELSE TIL INTERVJU: ............................................................................................... 11 
RETNINGSLINJER FOR ANSKAFFELSE AV TERMINALBRILLER: .......................................................... 11 
LØNN TIL DOMSMENN MED MER: ..................................................................................................... 12 

8. SENIORPOLITIKK ..................................................................................................................................... 13 

9. PÅSKJØNNELSESREGLEMENT .............................................................................................................. 14 

10. REGLEMENT FOR TJENESTETELEFON ................................................................................................. 15 

11. RULLERING AV PLANEN ......................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lønnsplan for Lund kommune 2016 - 2018   

 

Vedtatt i Adm.utvalget 13.12.16 Side 4 

1. Innledning  
 

Avtaleverk 

Lund kommune bygger sin lønnspolitikk på Hovedtariffavtalen (HTA) og Hovedavtalen (HA) sine 

bestemmelser (inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene). Lokal handlefrihet som er gitt 

av sentrale parter i tariffoppgjør er også viktig for å utforme en lokal lønnsplan. 

2. Formål med Lønnsplan 
Generelt 

- Å synliggjøre de mål og prinsipper kommunen styrer etter ved fastsetting av lønn. 

- Å være konsekvent og systematisk i fastsetting av individuell lønn og lønnsnivå. 

- Å gjøre kjent for de tilsette de prinsipper og regler som gjelder ved fastsetting av lønn. 

 

Rettferdig lønn 

 Lønn skal avspeile krav om kompetanse, ansvar og arbeidsområde. 

 Det skal legges vekt på stedfortrederfunksjonen. 

 Personlig innsats og dyktighet skal vektlegges.  

 Engasjement (samarbeid og miljøskapende) som resulterer i gode tiltak, skal vurderes positivt 

ved lokal lønnsfastsetting. 

 Fastsetting av lønn skal være kjønnsnøytral, livsfasenøytral og sikre lik lønn for likeverdig 

arbeid. 

 Erfaring, kontinuitet og egen fagutvikling skal vektlegges. 

 

Fleksibel – nytenkning – utvikling 

 Når medarbeidere tar initiativ for å øke kompetansen gjennom etter-/videreutdanning samt egen 

fagutvikling i tråd med kommunens behov, skal dette ha en positiv effekt for lønnsutviklingen. 

 Når medarbeidere viser ei fleksibel holdning i forhold til arbeidsoppgaver og tidsbruk i 

utvikling av avdelinga, skal dette vurderes positivt. 

 Når medarbeidere har ei aktiv innstilling til å øke kvalitet og service innen sitt arbeidsfelt, skal 

dette vurderes positivt. 

 

Rekruttering, ta vare på og seniortiltak 

 Ved utlysning og tilsetting kunne tilby lønn som ligger på rett markedsmessig nivå. 

 Ved rekruttering kunne tilby hele stillinger – alternativt store stillingsbrøker. Særskilt gjelder 

dette for helsefaglig personell. 

 Sørge for at alle medarbeiderne får del i en viss lønnsutvikling  

 Være villig til å sette i verk særskilte tiltak for å rekruttere/holde på personell som er særlig 

konkurranseutsett. 

 Sette i verk tiltak for å holde på seniorgruppa fram til pensjonsalderen. 

 

Lederstillinger 

 Ledere blir vurdert etter: oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål, utøvelse av 

lederskap, betydelige organisatoriske endringer og behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

(HTA § 3.4). 

 Nivå på lederlønn må være konkurransedyktig i markedet. 

 Ledere skal som hovedregel lønnes høyere enn medarbeiderne sine. 
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3. Veivisere for god ledelse i Lund kommune  
 

Veivisere for lederatferd er en konkretisering av 10 punkter for god ledelse. De er utformet for å 

vise hva som kan være kjennetegn på daglig og praktisk lederatferd og viser retning for 

lederskap som stiller krav, støtter og utfordrer. 

 

 At vi alltid har brukernes og borgerens behov i fokus 

 At vi engasjerer brukerne i løsningen av egne behov 

 At vi fokuserer på nyorientering og utvikling 

 At vi engasjerer oss i dialogen og den gode samtalen 

 At vi er prestasjons- og resultatorientert 

 At vi tar et aktivt ansvar for helheten i tjenesteyting og samfunnsbygging 

 At vi gir hverdagsmakt til alle 

 At vi er synlige, engasjerte og bryr oss 

 At vi har tillit til og støtter andres vurderinger og beslutninger 

 At vi står for etisk refleksjon og åpenhet 
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4. Tilsetting – noen prosedyrer 
 

Tilsetting er delegert fra kommunestyret til rådmannen. Tilsetting blir utført av rådmannen eller den 

han bemyndiger. Tillitsvalgte skal tas med på råd.  

Det vises til hefte ”Rutiner for tilsettinger – Lund kommune” datert 17/4-07. 

 

Utlysning 

Før ei stilling blir utlyst skal utlysningsteksten drøftes med tillitsvalgte.  

 

Intervju 

”Rådmannen” og den tillitsvalgte blir enige om hvem som skal kalles inn til intervju. I løpet av 

intervjuet skal lønnsforhold avklares, og søkeren må presentere sitt eventuelle lønnskrav.  

 

Vedtak  

En del av vedtaket er fastsetting av lønn. Stillinger som er gruppert etter pkt. 6, blir lønnsplassert i 

forhold til aktuell lønnsstige, mens de andre stillingene blir plassert i forhold til intensjonene i 

denne planen samt HTA. 

Alle stillinger skal plasseres i en stillingskode og med et navn på stillinga. 

 

Justering av lønn 

Når det gjelder eventuell justering av lønn, gjelder følgende for å beholde og rekruttere 

arbeidstakere: 

Lønnsforhandlingsutvalget (ordfører og rådmann) har fullmakt å justere årslønnen med inntil 

30.000 kr.  

Eventuelle justeringer ut over dette avgjøres av Lønnsutvalget (dvs. formannskapet). 
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5. Lokale forhandlinger  
 

Drøftinger 

De lokale parter avholder et lønnspolitisk drøftingsmøte minst en gang pr. år. Drøftingene tar 

utgangspunkt i kommunens totale situasjon (gjelder ikke kap. 4), lønnspolitiske retningslinjer og 

bruk av HTA’s forhandlingsbestemmelser.  

 

Forhandlinger etter HTA 4.A.1 : (Lokale forhandlinger) 

Lokale forhandlinger skal gjennomføres etter god forhandlingskikk som bl.a. betyr: 

 Første fellestilbud fra arbeidsgiver blir lagt fram for organisasjonene i felles åpningsmøte og bør 

avspeile krav fra begge parter. Tilbudet blir lagt fram på navn. 

 Første tilbud bør ikke omfatte for stor del av den samla potten – dvs. ca. 50 %. 

 Tilbudet skal også omfatte kommunens tilbud til de uorganiserte.  

 Organisasjonene argumenterer i forhandlinger for krav som ikke er innfridd før kommunen 

framsetter nytt tilbud. 

 Organisasjonene blir så langt som råd orientert om tilbud som blir gitt til andre 

arbeidstakerorganisasjoner underveis.  

 Underskriving av protokoller blir gjort etter at hele potten er fordelt og organisasjonene har fått 

oversikt over samla bruk av potten. 

 Blir en ikke enige gjelder sentralt avtaleverk.  

 

Forhandlinger etter HTA : 4.A.2 (Særskilte forhandlinger) 

Disse forhandlingene blir gjennomført i samsvar med HTA. 

 

Forhandlinger etter HTA : 4.A.3 (Rekruttere og beholde) 

Disse forhandlingene blir gjennomført i samsvar med HTA. 

 

Lokale forhandlinger etter HTA : 5 (Lokalt lønns- og stillingsregulativ) 

Disse forhandlingene blir gjennomført i samsvar med HTA. 

Medarbeidere ansatt etter 01.05. har ikke automatisk rett til lønnsøkning i ansettelsesåret. Dette 

gjelder også ansatte som er i alle andre typer permisjoner enn lønnet svangerskapspermisjon. 

 

Forhandlinger etter HTA : 3.4 (Ledere) 

Lokal lederstruktur i Lund kommune:  

Medarbeidere ansatt etter 01.05. har ikke automatisk rett til lønnsøkning i ansettelsesåret. Dette 

gjelder også ansatte som er i alle andre typer permisjoner enn lønnet svangerskapspermisjon. 

 

Kap. 3.4.1 – toppledere: 

Rådmann, kommunalsjef økonomi, kommunalsjef OK, kommunalsjef HO, kommunalsjef PNM. 

Blir en ikke enige gjelder arbeidsgiver sitt siste tilbud. 

 

Kap. 3.4.2 – andre ledere  
- sentraladm : ingen 

- ok-etat        : de 4 rektorene, rektor LuKs, styrer Heskestad og Hovsherad barnehage.  

- ho-etat        : avd.leder sykehjem, avd.leder Hjemmetjenester og leder for helseavdelingen  

(kommuneoverlege 1), avd leder bo og avlastning. 

- pnm-etat    : ingen 

  

Vurdering av ovenfornevnte stillinger skjer årlig, og vurderingen skjer bl.a. på følgende kriterier: 

- Endret ansvarsområde 

- Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 

- Utøvelse av lederskap 

- Betydelige organisatoriske endringer - Behov for å holde på kvalifisert arbeidskraft. 



Lønnsplan for Lund kommune 2016 - 2018   

 

Vedtatt i Adm.utvalget 13.12.16 Side 8 

6. Lokale ordninger samt lønnsstiger 
 

6.1 Studenter  
 

Vanlig sykepleier-/vernepleierutdanning/barnehagelærer: 

Bestått 1. året    85 % av grunnlønn 

Bestått 2. året   90 % av grunnlønn 

Er i gang med 3. året  95 % av grunnlønn 

 

Desentralisert høgskoleutdanning  

Bestått1./2. året                 85 % av grunnlønn  

Bestått  3. året                     90 % av grunnlønn  

Er i gang med 4. året         95 % av grunnlønn  

 

Annen utdanning : 

Bestått med 2 år på høgskole (helse/sos.faglig/pedagogisk)       85 % av grunnlønn 

Bestått med 3 år på høgskole                                            90 % av grunnlønn 

Avsluttet en høyskoleutdanning og går i en stilling hvor en  

får brukt sin utdanning                                                                95 % av grunnlønn 

 

6.2 Egne ordninger for ansatte innen oppvekst og kulturetaten :  

 

 Pedagogisk leder i barnehage skal lønnes 12.000 kr. over grunnstillingen barnehagelærers 

sentrale minstelønn. 

 

 Barnehagelærere som har minimum 30 studiepoeng spesialpedagogisk utdanning i tillegg til 

grunnutdanningen får et lønnstillegg på 10.000 kr. 

 

 Barnehagelærere som tar videreutdanning tilsv. 60 studiepoeng i emner som er beskrevet i 

rammeplanen for barnehager og som kommunen har bruk for, plasseres i høgskole+. Under 

denne utdanningen ytes et stipend med 15.000 kr etter skattelovens § 5.1 mot 1 års 

bindingstid. 

 

 Ansatte som tar barnehagelærerutdanning, gis et årlig stipend på 15.000 kr etter skattelovens 

§ 5.1 mot 2 års bindingstid. 

 

 Det er ”Retningslinjer for arbeidstøy” for assistenter i skole, barnehage og SFO. 

 

6.3 Tilpasning til undervisningspersonalet 

 Senioravtale for undervisningspersonell, redusert leseplikt fra 01.08 det året de fyller 55 år, 

gjelder ansatte f. 1962 eller tidligere. Lærere f. 1963 og senere kan ta ut redusert leseplikt fra 

01.08 det året de fyller 57 år. 

 Avtale for medfølgende undervisningspersonell til leirskoler.  
 

6.4 Tillegg – relevant formell utdanning – gjelder kun fast ansatte i kap 4. 

 Ansatte i Lund kommune som gjennomfører minimum 1 års godkjent videreutdanning på 

videregående skoles nivå eller tar videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng på 

høyskolenivå utover grad/lønnsstige, gis et tillegg på 20.000 kr og 10.000 kr for 30 

studiepoeng på følgende betingelser: 

 

 Ordningen gjelder med virkning i fra 1.01.2011, og gjelder kun utdanning bestått etter denne 

dato. 
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 Videreutdannelsen er relevant for stillingen og godkjent av nærmeste leder før utdanningen 

påbegynnes (vedtak lagres i personalmappen). Tillegget gis for opptil 60 studiepoeng utover 

grad/lønnsstige – tillegget gis to ganger for 30 studiepoeng, eller en gang for 60 

studiepoeng. 

 

 

6.5 Leder inn HO og OK etaten: 

Ledere innen HO og OK etaten som gjennomfører, eller har godkjent relevant lederutdanning ( 

for OK etaten ped. lederutdanning), gis et tillegg på 10.000 kr pr år for 30 studiepoeng, og 

20.000 pr år for 60 studiepoeng. Ordningen gjelder fra og med 01.01.2017. 

 

 

 

6.6 Gjeldende lønnsstiger.  
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Gjeldende lønnstiger fra og med 01.05.2016: 
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7. Diverse 
 

Kontaktlærerfunksjonen : 
Hver skole har kontaktlærerfunksjon. Avlønning: 20.000 kr. 

 

Kontaktlærertjeneste for elevene : 
Lærere i grunnskolen som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert  

årsrammen for undervisning med minimum 38 timer i tråd med særavtale. 

 

Samlingsstyrer : 

Hver skole har midler til samlingsstyrerfunksjoner. 

 

Rådgiver : 

Lund ungdomsskole har rådgiverfunksjon.   

Avlønning i tråd med særavtaler; minimum 16.000 kr. pr. år. 

Ressursteamleder : 

Hver skole har ressursteamleder som godtgjøres med 7.200 kr. pr. år. 

 

Spesiallærertillegg: 

Lærer med godkjent spesialpedagogutdanning, og som arbeider som spesialpedagog i 50 % stilling 

eller mer, godtgjøres med 6.000 kr. pr. år. 

 

Leder SFO: 

Leder SFO har et funksjonstillegg på 8.000 kr (gitt 100 % stilling) dersom ikke annen særskilt 

avlønning er innvilget. 

 
Veiledning av lærlinger/assistenter : 

Instruktør for lærling har ca ½ time pr. uke til veiledning pr. lærling.  

Det kan avsettes inntil ½ time pr. uke til veiledning assistent. 

 

Rekrutteringstiltak: 

 Kommunale barnehageplasser  

 Full barnehagedekning i Lund kommune 

 Fleksitid 

 Stipend; gjelder først og fremst prioriterte områder for arbeidsgiver.  

 Telefongodtgjørelse i enkelte stillinger; skattepliktig i følge statlige retningslinjer 

 Behjelpelig med å skaffe bolig 
 

 

Flyttegodtgjørelse: 

 Kommunen har eget reglement for flyttegodtgjørelse.  Kan få dekket flytteutgifter med inntil 50 

% av flytteutgiftene.  Bindingstid avtales – maksimum 2 år. 
 

Reisegodtgjørelse til intervju: 

 Reiseutgifter til intervju dekkes etter billigste reisemåte. 
 

 

Retningslinjer for anskaffelse av terminalbriller: 

1.Søker fyller ut skjema ”Søknad om terminalbrille/databrille” og tar denne med til  

    optiker/ øyelege.  

2. Optiker/ øyelege avgir uttalelse om behovet for terminalbrille på grunnlag av  

    synstest. 

3. Søker leverer søknad og uttalelse til avdelingsleder. Avdelingsleder avgjør om  

    søknad innvilges. Avdelingsleder konsulterer BHT om nødvendig.  

4. Utgifter knyttet til syns- og øyeundersøkelser, til spesielle synskorrigerende  
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    hjelpemidler (brilleglass og enkel innfatning), terminalbriller og evt. BHT dekkes av  

    arbeidsgiver, og belastes den enkelte avdeling.  

5. Optiker som skal benyttes er den som rådmannen til enhver tid bestemmer, dette  

    er p. t Synsam Flekkefjord. Ved bruk av annen optiker blir ikke utgiftene dekket.  

6. Arbeidsgiver dekker utskifting av glass, ikke innfatning, hvert 3. år. 

7.  Lund kommune dekker inntil 3000 kroner til terminalbriller. 

 

 

Lønn til domsmenn med mer: 

Ansatte som deltar som legdommere/jurymedlemmer eller domsmenn i retten, får permisjon med 

lønn fra kommunen. Slike gjøremål behandles som politiske verv og begrenses til inntil 10 dager  

pr. år. Ut over 10 dager avtales spesielt. Sak om endring av godtgjørelse av tapt arbeidsfortjeneste 

fra retten tas opp i denne valgperioden, med virkning fra neste periode. 

 

 

Rutiner for ansatte i Lund med lenger tids sykefravær: 

 

1) Når lønnen stoppes etter 1 års sykefravær, har den ansatte plikt til å søke om permisjon 

uten lønn ved fortsatt sykefravær. I permisjonssøknaden skal det komme frem om den 

ansatte er i rehabilitering, innvilget/søker om uføretrygd, yrkesrettet tiltak og lignede. 

 

2) Etter 2 års fravær (1 år med lønn – 1 år uten lønn) er hovedregelen at arbeidsforholdet 

skal avvikles. På dette tidspunkt sender rådmannen (v/kommunalsjef) ut brev til den 

ansatte hvor en ber om at arbeidsforholdet avsluttes. 

 

3) Permisjon utover 2 års fravær kan vurderes i følgende tilfeller: 

 

a. Når arbeidstaker er under medisinsk behandling med mulighet for bedring i 

overskuelig framtid. 

b. Ved omskolering til annen stilling i kommunen som den ansatte er kvalifisert til. 

Kompetanseheving til ny stilling må stå i rimelighet til den stillingen en opprinnelig 

er tilsatt i, og den yrkesrettede attføringen må fastsettes i samarbeid med kommunen. 

c. Ventetid for operasjoner eller rekreasjon etter operasjon. 

 

Vurdering iht. pkt a), b) og c) skal dokumenteres ved legeerklæring evt. uttalelse fra 

NAV. En forlengelse av permisjonen avgrenses til inntil 1 år slik at saken kan vurderes 

på nytt. 

 

4) Dersom en ansatt ikke sier opp sin stilling etter pkt. 2, og det ikke er spesielle forhold 

iht. pkt 3 som tilsier en forlengelse av permisjonen, vil rådmannen v/kommunalsjefen 

vurdere å avslutte tilsettingsforholdet i tråd med gjeldende lov og avtaleverk. 

 

5) IA- avtalen legges til grunn. 
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8. Seniorpolitikk  
1.   Ansatte som fortsetter i stillingen, kan etter fylte 62 år velge mellom følgende: 

a.  Et lønnstillegg på 1700 kr. pr. måned fra fylte 62 år og fram til avgang fra    

     yrkeslivet. Tillegget utbetales i henhold til stillingsstørrelse og er     

     pensjonsgivende.  

b.  To ukers ekstra ferie i det aktuelle år. Tidspunkt for uttak av ferie avtales med     

     arbeidsgiver. (beregnes i forhold til stillingsstørrelse) 

c. Inntil en ukes ekstra ferie i det aktuelle år og inntil 850 kr. ekstra pr. måned. Jfr. ellers 

pkt. a. 

      Tidspunkt for uttak av ferie avtales med arbeidsgiver. 

d. Dersom en arbeidstaker ønsker å endre mellom utbetalinger og ekstra fri (pkt. a, b, c), 

kan dette kun gjøres en gang i året - pr 1.01. hvert år. 

 

2. a Ansatte som velger å arbeide etter oppnådd alderspensjon, arbeider etter ordinær lønn. 

2. b Etter fylte 70 år kan arbeidstaker, etter avtale med arbeidsgiver, arbeide på pensjonistlønn etter 

kortere kontrakter eks 3 mnd av gangen. 

 

3. I samarbeid med egen leder skal en vurdere om det er behov for å søke om 

tilretteleggingstilskudd etter fylte 62 år. Dette kan maksimalt utgjøre kr 10.000 pr. årsverk 

pr. år (justeres i henhold til stillingsstørrelse). Det fylles ut søknad fra egen leder som 

oversendes kommunalsjef. Tilretteleggingstilskuddet kan også byttes i fritid. 

 

4. Pensjonistlønn: 

Lund kommune forholder seg til hovedregelen i B rundskriv B05/14 og til 

Hovedtariffavtalens § 12.5.  

I følge B rundskrivet er hovedregelen at dette er tilfeldige vikarer med mer med timelønn. Det 

er ingen som har krav på å bli tilsatt på pensjonistlønn. Det er arbeidsgiver som bestemmer om 

de vil tilsette pensjonister etter denne bestemmelsen. Pensjonister som avlønnes etter denne 

bestemmelsen skal ikke fortrenge yngre arbeidskraft. 

I følge Hovedtariffavtalen (HTA) 12.5 kan alderspensjonister engasjeres på pensjonistvilkår 

herunder AFP pensjonister som mottar AFP etter pensjonsordningens ordinære regler jf. 

vedlegg 4 §5, tredje ledd* Ordningen gjelder ikke AFP pensjonister, jf vedlegg 4, § 5første og 

annet ledd (folketrygdberegnet AFP)*.  Timelønn følger den til enhver tid gjeldende sats pr 

faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge og høytidstillegg 

og kvelds og nattillegg slik det framgår av kapittel 1 § 5 i HTA. Personer som engasjeres etter 

denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i 

pensjonsordningen (TPO). 

*HTA vedlegg 4 § 5:  

Fra 62 til 67 år består AFP av grunnpensjon, tilleggspensjon/særtillegg og et AFP-tillegg som 

utgjør20 400 pr år, samt eventuelt et tillegg for forsørget ektefelle. Full pensjon, før AFP-tillegget, 

tilsvarer ugradert uførepensjon som pensjonisten ville fått beregnet etter reglene i folketrygdloven 

kapittel 3, slik de lød før lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven trådte i kraft.  Det 

gis ikke poengtillegg etter § 7-3 nr 3 i tidligere lov 17.6.1966 nr. 12. (…). 

 

Pensjonen kan ikke overstige 70 % av tidligere pensjonsgivende inntekt i folketrygden på årsbasis ved 

fratredelsen, jf. forskrift av 30.11.2010 nr 1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer 

av SPK og arbeidsinntekt /pensjonsgivende inntekt) § 3.  

 

Fra den første i måneden etter fylte 65 år beregnes AFP etter reglene i pensjonsordningen dersom 

vilkårene for dette i § 2, annet ledd er til stede og dersom det gir en høyere utbetaling enn etter § 5, 

første ledd.  
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9. Påskjønnelsesreglement  
 

Virkeområde 

a) Påskjønnelsesreglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast og forpliktende arbeidsforhold 

med en på forhånd fastsatt arbeidstid som utgjør minst 37 %. Med i arbeidstid regnes lønnet 

permisjon. 

b) Avdelingsleder har ansvar for iverksettelse av påskjønnelsesreglementet i sin avdeling. Utgifter 

belastes avdelingens regnskap. Kommunalsjef skal være orientert om påskjønnelsen 

 

Oppmerksomhet ved fratredelse 

a) Når en arbeidstaker slutter i kommunen, arrangeres en enkel tilstelning der leder overrekker en 

blomsterhilsen som koster ca. 400 kr.  

b) Arbeidstakere med lang tjenestetid får ved fratredelsen i tillegg en gave/gavekort til en verdi  

av :  

 Mer enn 5 års tjenestetid :      800 kr 

 Mer enn 10 års tjenestetid : 1.500 kr 

 Mer enn 20 års tjenestetid : 3.000 kr (gis også når gullarmbåndsur er gitt etter 25 års 

tjeneste). 

c) For arbeidstakere som mesteparten av tiden har hatt mindre enn 50 % stilling, reduseres 

påskjønnelsens verdi tilsvarende.  
 

Oppmerksomhet ved 25 års tjeneste 

a) Kommunale arbeidstakere som oppnår sammenlagt 25 års tjeneste i kommunen, tildeles et 

gullarmbåndsur med "Lund kommune" inngravert (verdi 5.000 - 8.000 kr).  

b) For arbeidstakere som mesteparten av tiden har hatt mindre enn 50 % stilling, reduseres 

påskjønnelsens verdi tilsvarende. Aktuell gave kan være sølvlysestake e.l.   

c) 25 årsgaver overrekkes av ordføreren i en felles tilstelning i forbindelse med 

kommunestyremøte i desember. 
 

Gavekort etter 30 år 

Det gis et gavekort (i samarbeid med arbeidstaker) til en verdi av om lag 5000 kroner etter 30 års 

tjeneste. Det lages en felles tilstelning 1 gang pr. år hvor aktuelle arbeidstakere, aktuelle avd.ledere, 

kommunalsjefer, ordfører og rådmann deltar. Dersom arbeidstaker har vært ansatt i mindre enn 50 

% stilling (gjennomsnitt), reduseres gaven (noenlunde) forholdsmessig. 
 

Oppmerksomhet ved private milepæler 

I forbindelse med 50 og 60 års fødselsdager, ekteskapsinngåelse, fødsel, langvarig syke-

fravær o.l. gis blomsterhilsen e.l. oppmerksomhet.  

 

I forbindelse med begravelse av en arbeidstaker vises oppmerksomhet ved å sende blomster 

eller bårebukett. 
 

Årlig pensjonisttreff  

For kommunale arbeidstakere som har blitt pensjonister/uførepensjonister, bør kommunen avholde 

en tilstelning med enkel bevertning før jul hvert år.   
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10. Reglement for tjenestetelefon 
 

For å kunne yte tjeneste utover normal arbeidstid og øke tilgjengeligheten i arbeidstiden, kan 

kommunale ombuds - og tjenestemenn godtgjøres etter følgende regler : 
 

Del 1 Regler for tildeling 

1. Ved vurdering av søknad om tjenestetelefon skal stillingen sitt ansvar, arbeids- og 

funksjonsområde vektlegges. 

2. I tillegg bør følgende moment tillegges vekt ved vurderingen av om godtgjørelse skal gis: 

- Om stillingen har et overordnet ansvar av noe omfang. 

- Om stillingen har kontaktplikt utenom vanlig arbeidstid; medarbeider eller bruker/publikum. 

- Om stillingen har ansvar for liv eller helse. 

- Om stillingen har et utstrakt ansvar for bygningsmessige/tekniske innretninger. 

- Om stillingen fører til at innehaveren må være lett tilgjengelig utenom ordinær arbeidstid. 

3. Ved vurdering av hva slags ytelser kommunen skal gi, må det legges vekt på de momentene 

som er vist til under pkt. 2. 
 

Del 2 Ulike former for godtgjørelse 

1. De som hadde godtgjørelse fasttelefon pr 18.04.2007, beholder dette. Nye avtaler inngås 

ikke. 

2. De som hadde godtgjørelse for bruk av privat mobiltelefon pr 18.04.2007, beholder dette. 

Nye avtaler inngås ikke. 

3. Mobiltelefon : 

Definisjoner av ordninger med mobiltelefoner : 

Tjenestetelefon – er grunnet i tjenstlige behov og skal bæres med seg utover ordinær 

arbeidstid. Arbeidsgivers dekning av denne ordningen blir regnet som en naturalytelse og 

følger de til enhver tid gjeldende skatteregler. 

Arbeidstelefon – er til bruk i ordinær arbeidstid og skal legges fra seg på arbeidsplassen ved 

arbeidsdagens slutt. Denne ordningen er p.t. ikke skattepliktig og er heller ikke omfattet av 

reglementet. 

Vi har følgende hovedgrupper : 

3.1 Fri mobiltelefon inntil kr 6.000 pr. år. 

3.2 Fri mobiltelefon inntil kr 4.000 pr. år. 

3.3 Fri mobiltelefon inntil kr 2.500 pr. år.  

Som hovedregel blir en plassert i 3.3. 

Dersom en kommer over disse satsene (inkl evnt godtgjørelser fasttelefon), blir det 

overskytende trukket av den ansattes lønn, med oppgjør en gang i året. 

4. Når en sjelden blir kontaktet, eller ringer lite ut, men det samtidig blir vurdert som viktig å 

nå den tilsatte når det trengs, kan arbeidsgiver kjøpe seg inn i den tilsette sin private 

mobiltelefon. Det kan da bli dekket samtalekostnader med inntil kr 1.000 pr. år. 
 

 

 

Del 3 Organisering og praktisering 

1. Rådmannen er ansvarlig for tildeling av godtgjørelse til tjenestemenn etter dette reglementet. 

2. Når arbeidstakeren slutter i kommunen, behovet for tjenestetelefon opphører, eller 

arbeidstakeren er ute av tjeneste p.g.a. sykdom, permisjon m.m., opphører dekning av 

tjenestetelefon og evt. mobiltelefon skal straks leveres tilbake til arbeidsgiver. Rådmannen 

avgjør slike spørsmål i hvert enkelt tilfelle. 

3. I forhold til mobiltelefon gjelder følgende tillegg:  

o Alle mobiltelefoner (bortsett fra pkt. 3) eies og kjøpes inn av arbeidsgiver via IKT 

avdelingen. Hver etat dekker utgiftene til innkjøp og bruk. Mobiltelefonen skal være av 

vanlig type og bør normalt ikke skiftes oftere enn hvert 2. år. 

o Rådmannen er ansvarlig for at det til en hver tid er oppdatert lister over hvem som 

omfattes av de ulike godtgjørelsene når det gjelder telefon (inkl. de som har mobile 

arbeidstelefoner). 



Lønnsplan for Lund kommune 2016 - 2018   

 

Vedtatt i Adm.utvalget 13.12.16 Side 16 

 
 

11.  Rullering av planen 
 

Planen skal følge tariffperioden som vanligvis er 2-årig. Denne planen gjelder fra 13.12.16 til 

høsten 2018. Planen skal rulleres etter at sentrale forhandlinger er gjennomført og tilpasses 

endringer i HTA – Hovedtariffavtalen.  


