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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Tips for engelsk mal 

velg KMD mal ENG 

under ”oppsett”. 

Norsk mal: Startside ALTERNATIV B 

Lederlønnssystemet i norsk 
statsforvaltning 1997 – 2015 

Fagdirektør Asbjørn Valheim, KMD 

 
Grand Hotel Reykjavik 1.februar 2017 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Den norske statens lederlønns-
system 1997–2015: KORTVERSJON 

• Individuelle kontrakter med resultatkrav, 
fornyes årlig  

• Stillingene i en av 5 hovedkategorier med 
tilknyttede delkategorier   

• Sentral lønnsregulering for alle årlig 

• Arbeidsgiver (departementene) fullmakt 
til endelig lønnsfastsettelse, gjennom valg 
av delkategori og individuelle lønnstillegg 

• Årlig vurdering og oppfølgning av den 
enkelte 

• Ca. 300 av de øverste lederne 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Sentralisert 
system 1991 - 97 

• 4 lønnskategorier 

• Sentral lønnsregulering 

•  Godkjenning av evt. 
indiv. tillegg 

Kategoribasert 
system 1997 - 

2015 

• Sentral lønns- 
regulering. 
Hovedkategorier 
•Lokal lønnsdan-
nelse. Valg av 
delkategorier og 
individ. tillegg 

Ny 
intervallbasert 
modell 1915 - 

•Dept.ene  velger 
lønnsintervall 
og fastsetter 
stillingens lønn 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Rettslig og avtalemessig forankring 

• Hovedtariffavtalen pkt. 1.1.3:  

– Stillinger som staten og hovedsammen-
slutningene har tatt ut, får sine lønns- og 
arbeidsvilkår fastsatt administrativt 

 

• Tjenestemannslovens § 12 A:  

– Hjemmel for å omplassere en leder, 
dersom avtalefestede krav til resultater 
ikke innfris (nedfelt i stillings- og 
resultatkrav, del av arbeidskontrakten) 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Bakgrunn for lederlønnssystemet 

 

 

• Regjeringen Harlem Brundtland (1987): 

 …"det er grenser for hvor mye 
 lønnsnivået i statlig og privat sektor kan 
 være i utakt dersom staten skal få 
 kvalifisert arbeidskraft". 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Etablering av lederlønnssystemet 
1991 
• Vansker med å rekruttere og beholde 

dyktige ledere på 1980-tallet 

• Statens lønnskomite av 1988 (partssam-
mensatt) – Innstilling nytt lønnssystem 
for alle statsansatte 

• 4-500 ledere ble tatt ut av hovedtariff-
avtalen av partene. Heretter få sine lønns- 
og arbeidsvilkår administrativt fastsatt 
(uten kollektive forhandlinger) 

• Faste stillinger og åremålsstillinger 

• Uttakskriterium: Lønnsnivå (lønnstr. 38) 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Lederlønnssystemet 1991 - 1997 

• Ved iverksetting: Innplassering av stil-
lingene i en av fire kategorier  

• Etter iverksetting: Departementene skulle 
kunne gi individuelle tillegg, men 

• i en "overgangsperiode" alle tillegg god-
kjennes sentralt, dvs. som ved søknader 
om endret kategori, av statsråden i KMD 

• Statsrådens godkjenning etter innstilling 
fra en rådgivende gruppe på tre 
departementsråder  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Evaluering i intern regi 1996 - 
Nedleggelse eller ny start? 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Revidert lederlønnssystem 1997  
• MÅL - fortsatt: Rekruttere og beholde dyktige ledere 

• Bidra til ledermobilitet 

• Utvikle klarere lederroller og skape bedre resultatkultur  

• NY STRUKTUR: 

• (Hoved-)kategoriene videreført, en ny på topp (nå A–E) 

• Etablert 3 (senere 4) delkategorier tilknyttet hver 
hovedkategori. Individ. tillegg (max. 20 %, senere 30 
% av kategorilønn) videreført  

• Omfanget av systemet redusert til ca. 300 stillinger. Om 
lag 100 annet- og tredjenivå stillinger tilbakeført, etter 
forhandlinger med hovedsammenslutningene 

• Omfattet statens øverste ledere: Departementsråder, 
ekspedisjonssjefer, virksomhetsledere, fylkesmenn, et 
antall militære lederstillinger og ambassadører, og etter 
hvert politimestre og regionale vegsjefer m.m. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Rollefordeling KMD - departementene 

• KMDs ansvar: 

• Forvalte og følge opp systemet                             

• Fastsette hovedkategori for stillingene 

• Regulere basislønn (pr. 1. oktober) 

• Behandle henvendelser fra FAGDEPARTE-
MENTENE om: 

• Å endre hovedkategori for stillinger. 
Vurdering v/departementsrådsgruppe. 
Kriterier: Stillingens ansvar, omfang og 
kompleksitet 

• Lønnsregulering og kategoriendring: 
Beslutning v/ statsråden 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Ansvarsfordeling forts. 

• FAGDEPARTEMENTENE - utvidet ansvar: 

• Plassere sine respektive stillinger i del-
kategori. Innvilge individuelle tillegg  

• Og som tidligere: 

• Inngå/fornye kontrakter 

• Følge opp hver enkelt leder og vurdere 
vedkommendes resultater gjennom årlige 
kontraktsamtaler, hvis mulig belønne gode 
resultater, sette inn tiltak ved sviktende 
resultater og støtte utvikling i lederrollen  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Revidert lederlønnssystem – status 
og utfordringer   

• Sterk sentral styring 1991 – 1996 

• Klarere fullmaktsfordeling og sterkere topp-
lederprofil fra 1997  

• Evaluering ved Samfunns- og næringslivs-
forskning as (SNF) 2008 – avdekker den 
større endringsbehov? Evalueringen basert 
på: 

– intervjuer med 38 ledere på ordningen 

– nettbasert spørreundersøkelse til alle ledere 
på ordningen (67 % svar) 

– lønnsanalyse 1998 – 2007 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Hvem er lederne? Tidligere praksis 

• Erfaring  

– kun fra offentlig virksomhet 13 % 

– kun fra privat virksomhet 17 % 

– fra begge                           27 % 

– ingen erfaring utenfor staten 43 % 

 
Totalt antall svar 175 (67%) 

 
Kilde: En gjennomgang av statens lederlønnssystem –  

 Rapport SNF 05/2009 
http://www.snf.no/Default.aspx?ID=143&year=2009&cat=2&mode=detail&RowId=PubID%
3d4315&ViewPID=130&PubID=4315   
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Lønn 2007 

Gjennomsnittslønn: 

• Statens lederlønnssystem         kr.    921 152 

– Herav kategorilønn kr. 802 018 

–     "    ind. tillegg "  119 133      

• AS mv.  100 - 249 lønnsforhold  ”  1 159 200 

•      ”      250 -                 ”        ”   2 045 400 

• Statens gjennomsnittslønn på høyde med 
ledere i private aksjeselskaper (AS) med 100 
lønnsforhold 

• Lønnsvekst 1998–2007: 70 % fra sentralt hold 
(sentrale justeringer og ny hovedkategori)  

Kilde: SNF 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

 
 
Systemet bra, men misnøye  med praksis 

 • Flertallet av lederne fornøyd med systemet, 
men misnøyde med praktiseringen. Bl.a.  

o (moderat) misnøye med lønnsnivået. For rundt 25 % 
er misnøyen med lønnen mer konkret, de tenker på å 
slutte og kan få annen jobb. Kjønn, utdanning og 
alder betyr lite. Noen ledere tjener imidlertid mer på 
lederlønn enn de ville kunne tjent i alternative jobber 

o for liten sammenheng mellom resultater og lønn 

o liten og svakt avtagende lønnsdifferensiering. Mens 
den for øvrig øker i samfunnet  

o det er noen eks. på at lønn har hindret ansettelser. 
Men arbeidsmarkedet for offentlige ledere er i stor 
grad internt  

Kilde: SNF 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Ind.tillegg og delkategorier varierer 
betydelig mellom dept.ene (SNF) 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Hvor godt lyktes vi 1997 - 2015? 
Systemet ga et godt 
grunnlag for å: 

• Rekruttere og be-
holde dyktige ledere 

• Utvikle en vertikal 
lederdialog, med 
fokus på resultater 

• Drøfte bl.a. sensitive 
saker, på en fortrolig 
arena 

• Vurdere og kunne 
belønne gode resul-
tater og innsats (?) 

 

Enkelte systemtrekk 
fungerte svakere: 

• Den enkeltes del-
kategori og individ. 
tillegg gikk opp, 
men sjelden ned 

• Få ble omplassert, 
til tross for svikt-
ende resultater 

• Ulik praksis – også 
svak lønnsdisiplin(?) 
i noen dept.er 

• Bare ¼ av lederne 
har personlige 
resultatkrav (SNF) 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Hvrdan sikre levedyktighet over tid? 

• Et administrativt (leder-)lønnssystem er 
sårbart for indre og ytre press. Det må: 

• Kunne bevare og utvikle politisk og 
administrativ aksept over tid 

• Kunne sikre god rekruttering og lønns-
politisk ansvarlighet 

• Utfylle forhandlingssystemet og etats-
styringen m.m. på en god måte 

• Ikke medføre politisk belastning, f.eks. 
kritikk av (høye) lederlønninger 

• Ikke medføre (for store) transaksjons-
kostnader 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Hvordan korrigere systemets 
svakheter? 

 

 

 

• Behov for justeringer eller system-
endringer? 

 

 

 
• https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/lonn-og-tariff-i-

staten/statens-lederlonnssystem/id2353808/  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Ny systemendring fra 2015 

Revidert struktur: 

• Ett lønnsbegrep, men med åpning for 
engangstillegg  

• Lønnskategorier avløst av (trinnløse) 
lønnsintervaller (5) 

• Flere fullmakter til departementene; kan 
nå selv velge intervall for egne stillinger 
og fastsette lønn innenfor disse, men 

• Sentral ramme for årlig lønnsøkning 
knyttet til økningen i det øvrige arbeidsliv 
og årslønnsveksten i staten over tid 

• Spørsmål om evt. hvilke stillinger ny 
ordning skal omfatte ikke avklart  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Revidert system 2015 (2) 
Premisser 

• Forenkle lønnsstrukturen 

• Fjerne grunnlaget for "inflateringen" av 
kategoristrukturen og individ. tillegg 

• Stramme inn på mulighetene til etterlønn 
og retrettstilling og at de som går ut av 
en lederstilling får beholde lønnen  

• Tilpasse til en mer restriktiv offentleglov 
(2009). Arbeidskontrakter nå offentlige, 
med få forbehold 

• Bedre samordningen med annen styring 

• Stimulere til mer personlige resultatkrav  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Premisser (3) 

• Sikre lønnspolitisk ansvarlighet 

• Stimulere til resultatbevissthet, bl.a. 
gjennom  

– veiledende rammer for evaluering av 
resultater og prosess for utarbeidelse av 
resultatkrav 

• Legge til rette for bruk av "riktige" 
lønnsintervall gjennom veiledende 
kriterier 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Mange ledere liker dårlig at det ikke 
differensieres 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV B 

 

velg KMD mal ENG 

under ”oppsett”. 

Tips bildekreditering: 

Alle bilder brukt i presentasjonen 

må krediteres for eksempel slik: 

Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå 

Takk for oppmerksomheten! 


