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Hovedtariffoppgjøret 2020 - Iverksetting og kommentarer
Vi viser til A-rundskriv 1/2020 om tariffrevisjonen pr. 1. mai
2020.
KS’ medlemmer har vedtatt forslaget om ny hovedtariffavtale
(HTA). 218 kommuner/fylkeskommuner har avgitt stemme ved
uravstemningen om hovedtariffoppgjøret 2020 – alle har
stemt ja. Disse har til sammen 299 000 ansatte, som er 69
prosent av alle ansatte i KS-området.
Alle arbeidstakerorganisasjoner i LO kommune og YS-K har
vedtatt forslaget til ny HTA. Det samme har forbundene i Unio,
med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Det vil nå bli mekling med disse to forbundene.
Akademikerne har allerede vært i mekling, og her har alle
Akademikerorganisasjonene, med unntak av Den norske
Legeforening, akseptert meklingsforslaget. Forslaget til ny HTA
var likelydende som forhandlingsresultatet, men med den
presisering som følger av meglingsforslaget at forhandlingene
etter kapittel 3 og 5 i 2020 følger frontfagets ramme.
Resultatet kan dermed iverksettes for medlemmer av alle
organisasjoner som har vedtatt forslaget til ny HTA, samt for
uorganiserte.
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Dette rundskrivet må ses i sammenheng med A-rundskriv
1/2020, og omtaler blant annet sentrale lønnsendringer pr.
1.9.2020 og endringer i HTAs vedlegg 1.
HTA for perioden 1.5.2020-30.4.2022 vil bli redigert, og gjort
elektronisk tilgjengelig på www.ks.no.
SENTRALE LØNNSTILLEGG PR. 1. SEPTEMBER 2020
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg
pr. 1.9.2020 slik:

Gruppe 2

Gruppe 1

Stillingsgrupper
Stillinger uten
særskilt krav til
utdanning
Fagarbeiderstillinger/
tilsv.
fagarbeiderstillinger
Stillinger med krav
om fagbrev og 1-årig
fagskoleutdanning
Lærer og Stillinger
med krav om 3-årig
U/H-utdanning
Adjunkt og Stillinger
med krav om 4-årig
U/H-utdanning
Adjunkt med
tilleggsutdanning og
Stillinger med krav
om 5-årig U/Hutdanning
Lektor og Stillinger
med krav om
mastergrad
Lektor med
tilleggsutdanning
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Tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn, uavhengig av om grunnlønn er lik «laveste utregnet årslønn» eller
om den er høyere. Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over
stillingskoder og stillingsgrupper.
Ledere i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 skal
ikke ha sentralt lønnstillegg etter tabellen over. Til disse
ansatte gis et lønnstillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn
pr. 31.8.2020. Virkningsdato er 1.9.2020.
Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn, uten faste
og variable tillegg. Midlertidige tillegg, f.eks. funksjonstillegg
for undervisningspersonalet, er «faste tillegg» som ikke inngår
i grunnlønnen.
Sentralt lønnstillegg gis til arbeidstakere som er omfattet av
HTA kapittel 4, og som er ansatt i kommunen/
fylkeskommunen pr. 31.8.2020.
Eksempler:
Fagarbeider med ansiennitet fra 1.8.2000.
Grunnlønn pr. 31.8.20: 435.000,-.
Sentralt lønnstillegg pr. 1.9.20: 1.400,-.
Ny grunnlønn pr. 1.9.20: 435.000 + 1.400 = 436.400,Lektor med tilleggsutdanning med ansiennitet fra 1.8.2004.
Ansatt 1.8.2020, med en grunnlønn på kr. 660.000,-.
Sentralt lønnstillegg pr. 1.9.20: 1.900,-.
Ny grunnlønn pr. 1.9.20: 660.000 + 1.900 = 661.900,SFO-leder i st.kode 7003.
Grunnlønn pr. 31.8.20: 480.000,Sentralt lønnstillegg pr. 1.9.20: 0,3 % av grunnlønn = 1.440,Ny grunnlønn pr. 1.9.20: 480.000 + 1.440 = 481.440,-
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Avlønning av frikjøpt tillitsvalgt, jf. HTA kapittel 3.5
Begrepet «frikjøpt tillitsvalgt» som nå brukes gjennomgående i
bestemmelsen innebærer ikke en materiell endring. Endringen
er gjort for å ha samsvarende begrepsbruk med Hovedavtalen,
som det vises til i kap. 3.5. I hovedavtalen brukes begrepet
«tillitsvalgt», jf. blant annet HA del B § 3-3 l). Det er ikke en
forutsetning at en frikjøpt tillitsvalgt er hovedtillitsvalgt/
fellestillitsvalgt.
ENDRINGER I HTA VEDLEGG 1
Partene har avtalt nytt vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen.
Endringene gjør vedlegget mer tilgjengelig og oversiktlig, og
mer tilpasset og relevant for utvikling/endring i utdanninger
som tilbys, og kompetanse som etterspørres av kommunene/
fylkeskommunene.
Nytt HTA vedlegg 1 er vedlagt dette rundskrivet. Nytt vedlegg
1 er nå gjeldende og skal benyttes for stillingskodeinnplassering ved nye tilsettinger.
Endringene i HTA vedlegg 1 fører til at noen arbeidstakere må
endre stillingskode. Disse endringene må gjøres innen 1. april
2021. De lokale parter skal drøfte konsekvensene av
endringene før de iverksettes. Kommunen/ fylkeskommunen
må derfor identifisere de arbeidstakerne som skal ha endret
stillingskodeinnplassering, og drøfte endringene med
organisasjonene før de gjennomføres. Oversikten over
identifiserte arbeidstakere oversendes de tillitsvalgte i god tid
før drøftingene finner sted.
Vi minner om at innplassering i stillingskode i gruppe 2 i
kapittel 4 skjer på bakgrunn av stillingens krav til utdanning, og
at det forutsettes at arbeidstaker formelt oppfyller stillingens
kompetansekrav. Vi minner samtidig om at det ved lønns-

4

fastsettelse bl.a. skal tas hensyn til stillingens kompleksitet, og
den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og
resultatoppnåelse, og at det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og formalkompetanse,
kompetanseutvikling og lønnsutvikling, jf. HTA kap. 4 pkt. 4.0
Innledende merknader.
Endring i stillingskodeinnplassering og bruk av nye koder
I nytt vedlegg 1 er flere stillingskoder splittet i to, og det er
arbeidstakerne i stillingskoder som splittes som eventuelt skal
ha endret kodeinnplassering. Endret kodeplassering vil i
hovedsak følge av hvilken stillingsgruppe stillingen tilhører,
eller hvilken særaldersgrense som gjelder for stillingen. Vi viser
til B-rundskriv nr. 4/2020.
De aktuelle kodene er listet opp nedenfor. Det fremgår her
hvilke koder arbeidstakerne skal overføres til.
Vi oppfordrer kommunene til tidlig å skaffe seg oversikt over
de endringer som skal gjøres i stillingskodeinnplasseringer. En
god oversikt over endringene vil være et godt utgangspunkt
for rasjonelle drøftinger om endringene. Oversikten
videreformidles til de tillitsvalgte så snart den er klar.
For oversiktens skyld er de tre stillingskodene for avlastere
inntatt i HTA vedlegg 1. Lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte
i disse stillingene reguleres kun etter SGS 1030 – Avlaster.
Særlig om 6559 Konsulent og 7531 Saksbehandler
Partene i HTA har avtalt følgende protokolltekst:
«Oppsplitting av kodene 6559 Konsulent og 7531
Saksbehandler:
Arbeidstakere ansatt i disse kodene som pr. 15.9.20 er innplassert i stillingsgruppe Lærer og Stilling med krav om 3-årig
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U/H-utdanning, beholder denne innplasseringen som en
personlig ordning, selv om de formelt ikke oppfyller
kompetansekravet på 180 studiepoeng.»
Vi presiserer at protokollteksten ikke omfatter arbeidstakere
som er innplassert i stillingsgruppe fagarbeiderstilling, selv om
disse lønnes tilsvarende som (eller høyere enn) arbeidstakere i
stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning. Alle arbeidstakere i
kodene 6559 og 7531 som pr. 15.9.20 er innplassert i stillingsgruppe fagarbeiderstilling skal ha kode 6559 Konsulent.
Protokollteksten gjelder bare de arbeidstakerne som pr.
15.9.20 er innplassert i stillingsgruppe Lærer og Stillinger med
krav om 3-årig U/H-utdanning, til tross for at de formelt ikke
oppfyller kompetansekravet. Protokollteksten gjelder for de
enkeltstående tilfeller hvor det har skjedd feil ved
stillingsgruppeinnplassering av arbeidstakere.
Dersom en slik feil stillingsgruppeplassering forelå pr. 15.9.20,
skal feilen ikke rettes og arbeidstakeren beholder stillingsgruppeinnplassering som personlig ordning.
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Nærmere om endringer i stillingskodene i HTAs vedlegg 1
Oppsplitting av stillingskoder kap. 3
Stillingskode/Hovedbenevnelse
9451

Leder/Virksomhetsleder

9454

Leder

Til stillingskode med
hovedbenevnelse
9451
Leder/Virksomhetsleder
eller
9456
Leder/Virksomhetsleder
(med særaldersgrense)
9454
Leder
eller
9455
Leder (med særaldersgrense)

Nye stillingskoder kap. 3
Hovedbenevnelse

Merknader

Leder/Virksomhetsleder (med
særaldersgrense)
Leder (med særaldersgrense)

Stillingskoder
9456
9455

Oppsplitting av stillingskode kap. 5
Stillingskode/Hovedbenevnelse
8451

Til stillingskode med
hovedbenevnelse
8451
Leder
eller
Leder (med
8452
særaldersgrense)

Leder

Nye stillingskoder kap. 5
Hovedbenevnelse

Merknader

Leder (med særaldersgrense)

7

Stillingskoder
8452

Oppsplitting av stillingskoder kap. 4
Stillingskode/Hovedbenevnelse
6014

Arbeider

6559

Konsulent

6293

Maskinist

6684

Miljøveileder/konsulent

7531

Saksbehandler

7730

Stilling med krav om 4-årig
spesialutdanning med 1 års
nødvendig tilleggsutdanning

7712

Stilling med krav om
mastergrad

7710

Tverrfaglig spesialutdanning
med høgskole

Til stillingskode med
hovedbenevnelse
6014
Arbeider
eller
6414
Arbeider (med
særaldersgrense)
6559
Konsulent
eller
6599
Spesialkonsulent
6293
Maskinist
eller
7732
Annen stilling med krav
om 3-årig U/H-utd.
6684
Miljøarbeider
eller
6685
Miljøveileder
7531
Saksbehandler
eller
6559
Konsulent
7730
Stilling med krav om 4årig spesialutdanning med
1 års nødvendig
tilleggsutdanning
eller
7731
Stilling med krav om 4årig spesialutdanning med
1 års nødvendig
tilleggsutdanning (med
særaldersgrense)
7712
Stilling med krav om
mastergrad
eller
7734
Stilling med krav om
mastergrad
(med særaldersgrense)
7710
Annen stilling med krav
om spesialutdanning
eller
7733
Spesialvernepleier (med
særaldersgrense)
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Oppsplitting av stillingskoder for arbeidsleder/formann, leder og
fagleder
Stillingskode/Hovedbenevnelse
7003

Arbeidsleder/formann

7451

Ledere

7453

Fagleder

Til stillingskode med
hovedbenevnelse
7003
Arbeidsleder/formann
eller
7004
Arbeidsleder/formann (med
særaldersgrense)
7451
Ledere
eller
Ledere (med
7458
særaldersgrense)
7453
Fagleder
eller
7459
Fagleder (med
særaldersgrense)

Oppsplitting av stillingskoder for lærlinger, utdanningsstillinger,
unge arbeidstakere m.m.
Stillingskode/Hovedbenevnelse
7711

Til stillingskode med
hovedbenevnelse
7711
Fysioterapeut i turnusåret
(med særaldersgrense)
eller
6600
Unge arbeidstakere

Utdanningsstillinger m.m.
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Nye stillingskoder kap. 4

Gruppe 2

Gr. 1

Stillingsgruppe

Hovedbenevnelse

Titler/
benevn
Bade
betjent
Feier

Stillingskoder
6414

Stilling uten særskilt krav til
utdanning

Arbeider (med
særaldersgrense)

Lærer og Stilling med krav om
3-årig U/H-utdanning (min.
180 studiepoeng)

Miljøveileder

6684

Spesialkonsulent

6599

Annen stilling med
krav om 3-årig U/Hutdanning
Spesialvernepleier
(med
særaldersgrense)
Stilling med krav om
4-årig spesialutdanning med 1 års
nødvendig tilleggsutdanning (med
særaldersgrense)
Stilling med krav om
mastergrad (med
særaldersgrense)

7732

Adjunkt og Stilling med krav
om 4-årig U/H-utdanning
(min. 240 studiepoeng)
Adjunkt med
tilleggsutdanning og Stilling
med krav om 5-årig U/Hutdanning (min. 300
studiepoeng)
Lektor og Stilling med krav
om mastergrad (min. 300
studiepoeng)

7733
7731

7734

Nye stillingskoder for arbeidsleder/formann, leder og fagleder
Hovedbenevnelse

Merknader

Stillingskoder

Arbeidsleder/formann (med særaldersgrense)

7004

Ledere (med særaldersgrense)

7458

Fagleder (med særaldersgrense)

7459

Nye stillingskoder for lærlinger, utdanningsstillinger, unge
arbeidstakere m.m.
Hovedbenevnelse

Merknader

Unge arbeidstakere

Avlaster i eget hjem
Avlaster i brukers hjem

Arbeidstakere yngre enn 16 år
avlønnes med 80 % av minstelønn for
stilling uten krav til utdanning.
Arbeidstakere fra 16 år til 18 år
avlønnes med 90 % av minstelønn for
stilling uten krav til utdanning.
Avlønning iht. SGS 1030
Avlønning iht. SGS 1030

Besøks-/avlastningshjem

Avlønning iht. SGS 1030
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Stillingskoder
6600

5510
5520
5530

Nedenfor er eksempler på endringer med nytt HTA vedlegg 1.
Eksempel 1 – kode som «splittes»: 6684
Miljøveileder/konsulent
Arbeidstaker har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag og
er plassert i kode 6684 Miljøveileder/konsulent med
stillingsgruppe fagarbeiderstilling.
6684 Miljøveileder/konsulent splittes ved at:
- 6684 får ny hovedbenevnelse Miljøarbeider. 6684
Miljøarbeider er stillingsgruppe fagarbeiderstilling.
- Tilsatte i 6684 som er i stilling med krav om 3-årig U/Hutdanning, skal overføres til ny kode 6685 Miljøveileder.
Det er med andre ord kun de som har relevant 3-årig U/Hutdanning, og som er innplassert i stillingsgruppe stilling
med krav om 3-årig U/H-utdanning som får endret stillingskodeinnplassering.
Arbeidstaker skal beholde kode 6684 og får hovedbenevnelse
Miljøarbeider.
Eksempel 2 – kode som «splittes»: 7531 Saksbehandler
Arbeidstaker har fagbrev som kontor og administrasjonsmedarbeider og er plassert i kode 7531 Saksbehandler med
stillingsgruppe fagarbeider, men har lønn tilsvarende stillingsgruppe 3-årig U/H-utdanning.
7531 Saksbehandler splittes ved at:
- 7531 Saksbehandler blir stilling ved krav om 3-årig U/Hutdanning.
- Tilsatte i 7531 som er i stilling hvor det ikke er krav om 3årig U/H-utdanning skal overføres til har 6559 Konsulent.
Arbeidstaker skal overføres til stillingskode 6559 Konsulent.
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Eksempel 3 – Kode som «splittes»: 7710 Tverrfaglig
spesialutdanning med høgskole
Arbeidstaker er utdannet vernepleier (bachelor) med 60
studiepoeng videreutdanning i psykisk helsearbeid og er innplassert i kode 7710 Tverrfaglig spesialutdanning med høgskole.
7710 Tverrfaglig spesialutdanning med høgskole splittes ved
at:
- 7710 får ny hovedbenevnelse Annen stilling med krav om
spesialutdanning.
- Tilsatte i 7710 som er vernepleiere, og som derfor skal
være omfattet av særaldersgrense, skal flyttes til ny kode
7733 Spesialvernepleier (med særaldersgrense)
Arbeidstaker skal overføres til stillingskode 7733
Spesialvernepleier (med særaldersgrense)
Eksempel 4 – Kode som «splittes»: 7712 Stilling med krav om
mastergrad
Arbeidstaker er sykepleier med master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten og er innplassert i stillingskode
7712 Stilling med krav om mastergrad. Sykepleieren har
hovedfunksjon som tilsier særaldersgrense iht. forskrift til
sykepleierpensjonsloven.
Arbeidstaker skal overføres til stillingskode 7734 Stilling med
krav om mastergrad (med særaldersgrense).
Eksempel 5 – Kode som «splittes»: 6559 Konsulent
Arbeidstaker har fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeider og er plassert i kode 6559 Konsulent med
stillingsgruppe fagarbeider, men har lønn tilsvarende
stillingsgruppe 3-årig U/H-utdanning.
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6559 Konsulent splittes ved at:
- 6559 Konsulent blir fagarbeiderstilling.
- Tilsatte i 6559 som er i stilling hvor det er krav om 3-årig
U/H-utdanning skal overføres til har 6599
Spesialkonsulent.
Arbeidstaker skal beholde stillingskode 6559 Konsulent.
Eksempel 6 – Ny kode: 7732 Annen stilling med krav om 3årig U/H-utdanning
Det skal tilsettes ernæringsfysiolog og det er stilt krav om 3årig U/H-utdanning for stillingen.
Arbeidstaker som tilsettes har bachelor i human ernæring (180
studiepoeng), og kan tilsettes i kode 7732 Annen stilling med
krav om 3-årig U/H-utdanning.
Det presiseres at ny kode 7732 kun skal brukes ved
innplassering av arbeidstakere med 3-årig U/H-utdanning hvis
man ikke har et annet alternativ. Det vil aldri være aktuelt å
bruke 7732 hvis man har en annen aktuell kode, f.eks.
sosionom, sykepleier, miljøterapeut e.l.
Eksempel 7 – Ny kode: 6685 Miljøveileder
Det skal tilsettes miljøterapeut/miljøveileder ved barneskole,
det er stilt krav om 3-årig U/H-utdanning for stillingen.
Hovedfunksjon tilsier ikke særaldersgrense, og stillingskode
6675 Miljøterapeut er derfor ikke aktuell.
Arbeidstaker som tilsettes er utdannet sosionom (180 studiepoeng), og kan tilsettes i kode 6685 Miljøveileder.
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ØVRIGE RESULTATER
Ny SGS 2020 Pensjonsordninger
I forbindelse med reform av offentlige pensjonsordninger ble
det ved tariffoppgjøret i 2019 avtalt at pensjonsbestemmelsene skulle flyttes til en egen særavtale. Denne
særavtalen fikk betegnelsen SGS 2020 Pensjonsordninger. SGS
2020 utløp 15. september 2020, parallelt med
Hovedtariffavtalen.
KS og forhandlingssammenslutningene kom 14. september til
enighet om ny SGS 2020 Pensjonsordninger for perioden
16.9.20–31.12.21. Partene ble enige om ny SGS 2020
Pensjonsordninger med følgende endringer:
•
•

Det tas inn bestemmelse om hjemmelsgrunnlag,
ikrafttreden og varighet.
Det er avtalt harmonisering med reglene i lov om statens
pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere
ved at:
o Det er avtalt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og
med 1954.
o Det er avtalt at medlemstid for beregning av
barnepensjon er den medlemstid avdøde ville ha
fått ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, men ikke ut over fylte 67 år.

Partene har videre avtalt at det nedsettes et partssammensatt
utvalg som skal vurdere avtalens bestemmelser.
Vi minner om at pensjonistlønn nå er regulert i SGS 2020 § 3-2,
hvor det er avtalt at timelønn skal tilsvare timelønn for tilsatte
på pensjonistvilkår i staten. Pensjonistlønn pr. 1. januar 2020
er 214 kroner per time.
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Særskilt om kulturskolelærere
Kulturskolelærere har sin arbeidstid nedfelt i protokollens pkt.
j). For øvrig gjelder hovedtariffavtalens bestemmelser i sin
helhet.
Kulturskolelærere har sin lønn regulert gjennom merknad til
st.kode 6814. I tillegg til uttelling for formell utdanning i
musikk- og andre relevante kulturfag, anses også PPU i
musikk-/kulturfag som «relevant kulturfag», og som dermed
gir uttelling gjennom lønnsinnplassering.

Hege Mygland
Avdelingsdirektør

Kjersti Myklebust
spesialrådgiver
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VEDLEGG 1

Vedlegg 1 – Stillingskoder med hovedbenevnelse,
rapporteringsbenevnelser, stillingsgruppe og merknader

Oversikten over stillingskoder med hovedbenevnelser nedenfor er sortert etter
kapittel i Hovedtariffavtalen og viser rapporteringsbenevnelser, stillingsgruppe og
merknader.
Andre rapporteringsbenevnelser kan benyttes lokalt, herunder rapporteringsbenevnelser med romertall I for avansementstilling.
Samlet oversikt over stillinger med særaldersgrense finnes i B-rundskriv nr. 4/2020.
Stillingskoder for ledere i kapittel 3
Hovedbenevnelse

Rapporteringsbenevnelser

Øverste administrative leder (med
særaldersgrense)

Rådmann/Kommunedirektør
Fylkesrådmann

Kommunalsjef1

Assisterende rådmann/
Assisterende kommunedirektør
Kommunalsjef
Leder
Leder
Virksomhetsleder

Leder/Virksomhetsleder2
Leder/Virksomhetsleder2 (med
særaldersgrense)

Stillings
-koder
9430
9440

9451
9456

Leder3

Avdelingsleder
Leder

Leder3 (med særaldersgrense)

9454
9455

Rektor/Virksomhetsleder4

Rektor
Virksomhetsleder
Assisterende rektor
Avdelingsleder
Undervisningsinspektør
Fagleder

Assisterende rektor/
Avdelingsleder/
Undervisningsinspektør/Fagleder5

Merknader til stillingskoder i kapittel 3:
1 Leder

i kap. 3.4.1
i kap. 3.4.2
3 Leder i kap. 3.4.3
4 Skoleleder i kap. 3.4.2
5 Skoleleder i kap. 3.4.3
2 Leder
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9951
9954

Stillingskoder i kapittel 4
Stillingsgruppe

Stilling uten
særskilt krav
til utdanning

Hovedbenevnelser
Ambulansesjåfør (med
særaldersgrense)
Arbeider
Arbeider (med særaldersgrense)
Arbeidsterapeut
Assistent

Hjemmehjelp (med særaldersgrense)
Kontormedarbeider
Kontrollør/ inspektør
Musikk- og kulturmedarbeider
Maskinist
Pleiemedarbeider
Renholder (med særaldersgrense)
Servicemedarbeider

Sjåfør (med særaldersgrense)
Tekniker
Vaktmester
Barnepleier (med særaldersgrense)
Brannkonstabel (med
særaldersgrense)
Fagarbeider

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/
tilsvarende
fagarbeiderstilling
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Rapporteringsbenevnelser

Stillings
koder
7352
6014

Badebetjent
Feier
Aktivitetsleder

6414

Assistent
(barnehage)
Assistent
(SFO/skole)
Bud
Kokkemedarbeider
Internatassistent
Husmorvikar
Fullmektig

6572

Branninspektør
Instruktør
Musiker

6221
6816

Betjent
Driftsoperatør
Kasserer/
billettselger
Kinomaskinist
Klubbarbeider
Spesialarbeider
Tolk
Trafikkbetjent
Vakt
Rutebilsjåfør
Driftsleder
Driftstekniker

6912

6671

6190
7196

6293
6583
7210

6883
7177
6541
7024
7237

Håndverksmester
Aktivitør
Barne- og
ungdomsarbeider

7517

Fagarbeider (med særaldersgrense)
Fagarbeider med spesialutdanning
Fotterapeut
Førstesekretær
Hjelpepleier (med særaldersgrense)
Helsesekretær
Konsulent

Gruppe 2

Miljøarbeider
Sekretær
Spesialhjelpepleier (med
særaldersgrense)
Tannhelsesekretær
Stilling med
krav om
fagbrev og 1årig fagskoleutdanning
(min. 60
fagskolepoeng)

Fagarbeider med fagskoleutdanning

Lærer og
Stilling med
krav om 3-årig
U/Hutdanning
(min. 180
studiepoeng)

Barnehagelærer1
Barnevernpedagog
Bibliotekar
Ergoterapeut

Fagarbeider med fagskoleutdanning
(med særaldersgrense)

Fysioterapeut (med særaldersgrense)
Kostøkonom
Miljøterapeut (med særaldersgrense)
Miljøveileder
Pedagogisk leder2
Saksbehandler
Sosialkurator
Sosionom
Spesialkonsulent
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Frisør
Elektriker
Kontorfagarbeider
Kokk
Omsorgsarbeider
Feier
Renholdsoperatør
Spesialfagarbeider
Helsefagarbeider
Miljøarbeider
Førstekonsulen
t

6986
7716
6910
7520
7076
7199
6559
6684
6863
7681
7100
7718

Hjelpepleier
med fagskoleutdanning
Helsefagarbeider med
fagskoleutdanning
Brannkonstabel
med fagskoleutdanning

Ledende
ergoterapeut

Sosialkonsulent

7719

6709
6508
7026
6517
7066
7715
6675
6685
7637
7531
7168
7534
6599

Sykepleier (med særaldersgrense)

Tannpleier
Vernepleier (med særaldersgrense)

Adjunkt og
Stilling med
krav om 4-årig
U/Hutdanning
(min. 240
studiepoeng)

7174

7175
6455

Annen stilling med krav om 3-årig
U/H-utdanning
Lærer 5

7732

Helsesykepleier (med
særaldersgrense)
Klinisk barnevernpedagog

6185

Klinisk sosionom

7619

Klinisk spesialist i sykepleie (med
særaldersgrense)
Klinisk vernepleier (med
særaldersgrense)
Spesialfysioterapeut (med
særaldersgrense)
Spesialpedagog
Spesialsykepleier (med
særaldersgrense)

7714

Spesialvernepleier (med
særaldersgrense)
Annen stilling med krav om
spesialutdanning

Adjunkt med
tilleggsutd. og
Stilling med

Bedriftssykepleier
Fagutviklingssykepleier
Hjemmesykepleier
Hygienesykepleier

Adjunkt5
Stilling med krav om 4-årig
spesialutdanning med 1 års
nødvendig tilleggsutdanning
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7961

7592

7713
7617
Logoped
Fagutviklingssykepleier
Geriatrisk
sykepleier
Onkologisk
sykepleier
Psykiatrisk
sykepleier
Klinisk
spesialist i
spesialsykepleie

7522
7523

Spesialbarnevernpedagog
Spesialergoterapeut
Spesialsosionom

7710

7733

7962
7730

krav om 5-årig
U/Hutdanning
(min. 300
studiepoeng)

Stilling med krav om 4-årig
spesialutdanning med 1 års
nødvendig tilleggsutdanning (med
særaldersgrense)
Adjunkt med tilleggsutdanning5

7731

Lektor og
Stilling med
krav om
mastergrad
(min. 300
studiepoeng)

Stilling med krav om mastergrad
(med særaldersgrense)

7734

Lektor med
tilleggsutd.
Stillingsgruppe
følger av
merknader

Stilling med krav om mastergrad

Lektor5
Lektor med tilleggsutdanning5

Pedagogisk- psykologisk rådgiver3
Distriktsmusiker4
Lærer uten godkjent utdanning5
Musikk- og kulturskolelærer4

7963

Logoped med
mastergrad
Musikkterapeut med
mastergrad

Musikkterapeut

7712

7965
7966

7249
7495
7960
6814

Merknader til stillingskoder i kapittel 4:
Brukes også for barnehagelærer uten godkjent utdanning (på
dispensasjon)
2
Pedagogisk leder skal lokalt avlønnes høyere enn utregnet laveste
årslønn for stillingskode 6709 Barnehagelærer
3
Gruppe 2
4
Stilling med krav om formell utdanning i musikk, dans, drama eller andre
relevante kulturfag tilsvarende 3, 4, 5 eller 6 år lønnes som hhv. lærer,
adjunkt, adjunkt med tilleggsutdanning, lektor eller lektor med
tilleggsutdanning
5
Bestemmelser om lønnsinnplassering av undervisningspersonell følger
av vedlegg 6
1
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Stillingskoder for arbeidsleder/formann, leder og fagleder
Hovedbenevnelse

Rapporteringsbenevnelser

Arbeidsleder/formann

Fagleder

Arbeidsleder
Daglig leder SFO
Husøkonom
Kantinebestyrer
Klubbleder
Oppsynsmann
Teknisk leder
Bademester/-bestyrer
Brannformann
Brannmester
Feierformann
Formann (med særaldersgrense)
Overbrann-/brannmester
Overbrannmester med
utrykningsplikt
Underbrannmester
Assisterende styrer
Avdelingsleder
Avdelingssykepleier
Daglig leder SFO
Driftsleder
Fagleder
Kjøkkensjef
Klubbleder
Kommuneergoterapeut
Kommunefysioterapeut
Kontorleder
Ledende helsesykepleier
Leder
Oversykepleier
Prosjektleder
Rektor musikk- og kulturskole
Seksjonsleder
Sjefergoterapeut
Sjeffysioterapeut
Sjefsykepleier
Soneleder
Sosialleder
Styrer
Avdelingsleder
Avdelingssykepleier
Kommunefysioterapeut
Ledende helsesykepleier
Sjeffysioterapeut
Sjefsykepleier
Som for 7451 etter lokal vurdering

Fagleder (med særaldersgrense)

Som for 74xx etter lokal vurdering

7459

Rektor/Leder

Rektor

7951

Arbeidsleder/formann (med
særaldersgrense)

Ledere

Ledere (med særaldersgrense)
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Stillings
-kode
7003

7004

7451

7458

7453

Assisterende rektor/ Avdelingsleder/
Undervisningsinspektør/ Fagleder

Assisterende rektor
Avdelingsleder
Inspektør
Fagleder

Lærlinger, utdanningsstillinger, unge arbeidstakere m.m.
Hovedbenevnelse
Merknader

7954

Stillings
-koder
7666

Lærling

Avlønning iht. HTA kap. 6.

Fysioterapeut i turnusåret (med
særaldersgrense)

7711

Avlaster i eget hjem
Avlaster i brukers hjem

Fysioterapeut i turnusåret
avlønnes med minimum 90
prosent av minstelønn for stilling
med krav om høgskoleutdanning
(0 års lønnsansiennitet).
Arbeidstakere yngre enn 16 år
avlønnes med 80 % av minstelønn
for stilling uten krav til utdanning.
Arbeidstakere fra 16 år til 18 år
avlønnes med 90 % av minstelønn
for stilling uten krav til utdanning.
Avlønning iht. SGS 1030
Avlønning iht. SGS 1030

Besøks-/avlastningshjem

Avlønning iht. SGS 1030

5530

Unge arbeidstakere

Stillingskoder i kapittel 5
Hovedbenevnelse

5510
5520

Advokat

Stillings
-koder2
8001

Arkitekt

8535

Spesialbibliotekar

8112

Ingeniør

8084

Jordmor (med særaldersgrense)

8209

Konservator

8103

Lege

8527

Prest

8392

Psykolog

8470

Radiograf

8564

Rådgiver1

Rapporteringsbenevnelser

6600

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

8530

Tannlege (med særaldersgrense)

8301

Veterinær

8533
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Utdanningsstillinger
Hovedbenevnelse

Rapporteringsbenevnelser

Stillings
-koder
8711

Rapporteringsbenevnelser

Stillings
-koder

Utdanningsstillinger m.m.

Stillingskoder for ledere
Hovedbenevnelse
Leder1
Leder1

8451
(med særaldersgrense)

8452

Merknader til stillingskoder i kapittel 5:
1 Etter

01.05.2008 forutsettes som hovedregel at arbeidstaker har høyere
akademisk utdanning eller utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige
stillingskodene i kap. 5. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig.
2Arbeidstakere som pr. 30.4.2008 er innplassert i stillingskode 8293 Maskinist,
kan velge å forbli i kapittel 5 som en personlig ordning.
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