
SIDE  5 RUNDSKRIV KA 
 04/2016 
 
 

 

Vedlegg 1  
Ny lønnstabell pr 01.05.2016 

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet -  Kapittel 4 
 

 
 
 

• Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at tillegg for ansiennitet i henhold til tabellen kun skal 
gis ved ansiennitetsopprykk. Vi minner om at ledere (kapittel 3) og stillinger i kapittel 5 ikke 
omfattes av tabellen med garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet. Stillinger etter disse 
kapitlene skal derfor ikke ha tillegg ved ansiennitetsopprykk.  
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Eksempel 6 
Stilling i lønnsgruppe 3 med ansiennitetsopprykk til 16 år 1. april 2016.  

Lønn pr 31.03.2016 426 400 
Ansiennitetstillegg 01.04.2016 (gammel tabell) 2 500 
Årslønn 30.04.2016 428 900 
Sentrale tillegg 01.05.2016 i hht tabell  8 300 
Ny årslønn 01.05.2016 437 200 

 
 
 
Eksempel 7 
Stilling i lønnsgruppe 3 med ansiennitetsopprykk til 16 år 1. juni 2016.  

Årslønn 30.04.2016 426 400 
Sentrale tillegg 01.05.2016 i hht tabell  9 400 
Ny årslønn 01.05.2016 435 800 
Ansiennitetstillegg 01.06.2016 (ny tabell) 1 400 
Ny årslønn 01.06.2016 437 200 

 
 
Eksempel 8 
Prest ansatt i fellesråd med stillingskode 5226 med 0 års ansiennitet. 

Årslønn 30.04.2016 (lønnstrinn 50 i Staten) 
Plasseres inn i lønnsgruppe 5 med 0 års ansiennitet 

430 500 

Sentrale tillegg 01.05.2016 i hht tabell 25 800 
Ny årslønn 01.05.2016  456 300 

 
 
Eksempel 9 
Arbeidstaker er 68 år og tar ut 100% alderspensjon som utgjør kroner 20 000 i måneden. I tillegg har 
vedkommende en 100% stilling med en månedsinntekt på kroner 30 000.  
I de første 60 dagene av sykefraværet vil arbeidstaker ha krav på full lønn, dvs. kroner 30 000 i måneden 
(pluss 20 000 kroner i måneden i alderspensjon). 
Etter utløpet av disse 60 dagene er arbeidstaker for eksempel syk i en måned til. Arbeidstaker vil da få 
utbetalt kroner 10 000 (30 000 – 20 000,-) forutsatt at arbeidstaker kan dokumentere at pensjonens 
størrelse er kroner 20 000.  
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