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Eksempler på beregning av ny lønn etter tariffrevisjonen pr. 01.05.2012

Eksempel 1:
Kari er diakon i 100 % stilling (stillingskode 5167) og lønnes tilsvarende minstelønn i
lønnsgruppe 4. Hun har 16 års ansiennitet. Hun har 410 500 kr i grunnlønn før årets
justeringer, hvorav 3000 kr fra lokale lønnsforhandlinger i 2010.
Beregningen blir slik:
30.04.2012: Grunnlønn 410 500 kr
01.06.2012:

Høyeste av:

enten: 410 500 kr + 2,7 % = 421 583 kr
eller: 410 500 kr + 12 000 kr = 422 500 kr
Karis nye grunnlønn pr. 1. juni skal være 422 500 kr.

01.07.2012:

Videreføring av lokale tillegg fra 2010: 435 000 kr (ny minstelønn HTA) +
3000 kr (lokale forhandlinger i 2010) = 438 000 kr.
Karis nye grunnlønn pr. 1. juli skal være 438 000 kr

01.09.2012:

Dersom Kari får noe av den lokale potten for 2012, skal hun ha dette i tillegg til
438 000 kr.

Eksempel 2:
Per er menighetspedagog (5235) i lønnsgruppe 3, 100 % stilling med 16 års ansiennitet. Han
har 405 000 kr i grunnlønn før lønnsoppgjøret, inkludert 5000 kr fra lokale lønnsforhandlinger
2010.
Beregningen blir slik:
30.04.2012 Grunnlønn 405 000 kr
01.06.2012:

Høyeste av:

enten: 405 000 kr + 2,7 % = 415 935 kr
eller: 405 000 kr + 12 000 kr = 417 000 kr
Pers nye grunnlønn pr. 1. juni skal være 417 000 kr.

01.07.2012:

Videreføring av lokale tillegg fra 2010: 404 500 kr (ny minstelønn HTA) +
5000 kr (lokale forhandlinger i 2010) = 409 500 kr.
Per har allerede høyere lønn enn dette (417 000 kr). Hans lønn skal derfor ikke
justeres ytterligere pr. 1. juli. Pers grunnlønn forblir 417 000 kr.

01.09.2012:

Dersom Per får noe av den lokale potten for 2012, skal han ha dette i tillegg til
417 000 kr.
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Eksempel 3:
Tom er kirkegårdsarbeider/kirketjener stillingskode 5137 i lønnsgruppe 1, og har 20 års
ansiennitet. Ved lokale lønnsforhandlinger 2010 fikk han 10 000 kr, og total grunnlønn før
lønnsoppgjøret er 325 500 kr.
Beregningen blir slik:
30.04.2012 Grunnlønn 325 500 kr
01.06.2012:

Høyeste av:

enten: 325 500 kr + 2,7 % = 334 288 kr
eller: 325 500 kr + 12 000 kr = 337 500 kr
Toms nye grunnlønn pr. 1. juni skal være 337 500 kr.

01.07.2012:

Ettersom garantilønnen ved 20 års ansiennitet ikke er en vanlig minstelønn,
beregnes videreføring av det lokale tillegget med utgangspunkt i minstelønnen
etter 16 år, selv om Tom har 20 års ansiennitet.
Videreføring av lokale tillegg fra 2010: 330 800 kr (ny minstelønn HTA) +
10 000 kr (lokale forhandlinger i 2010) = 340 800 kr.
Ny garantilønn etter 20 års ansiennitet: 338 300 kr.
Garantilønnen er lavere enn minstelønn + videreført lokalt tillegg, og Toms nye
grunnlønn pr. 1. juli skal være 340 800 kr.

01.09.2012:

Dersom Tom får noe av den lokale potten for 2012, skal han ha dette i tillegg
til 340 800 kr.

