
Informasjon og veiledning til regneark  

 

Regnearket består av seks faner (se nederst på skjermen). 

 

Fane 1, 3, 4, 5 og 6 henger sammen (fanene med gule felt), og fylles disse ut korrekt, gir det god 

oversikt over resultatet, og all informasjon som skal meldes til Legeforeningen. Fane 2 (oransje 

felt) er mer et hjelpemiddel til bruk under forhandlingene.  

 

 



Viktige bemerkninger ved utfylling 
Alle gule og oransje felt kan fylles med innhold, øvrige felt er låst.  

De grønne feltene gir resultater, basert på det som er fylt inn. 

Merk at virkningsdato for oppgjøret skal være 1. mai, om ikke annet avtales, og dette er lagt inn 

som standard, har dere avtalt avvikende virkningsdato må du huske å endre på alle fanene. Det 

er viktig fordi ved sen virkningsdato (færre måneder med ny lønn og flere måneder med gammel 

lønn), blir % -vis økning i lønn for hele året sett under ett, lavere enn % -vis økning fra 

virkningsdato. Derfor vil man oppleve forskjell i årslønnsvirkning og datolønnsvirkning.  

Definisjoner  
Datolønnsvirkning = % -vis økning i lønn fra dato ny lønn utbetales 

Årslønnsvirkning = % -vis økning i lønn hele året under ett ut i fra den enkelte 

gruppe (noen måneder med gammel lønn og noen med ny 

lønn) 

Årslønnsvekst DNLF = % -vis økning i lønn hele året sett under ett ut i fra total 

lønnsmasse 

Lønnsmasse = summen av lønn til en gruppe leger 

Årslønn full stilling = avtalt årslønn for 100 % stilling. Har man 20 % stilling, og får utbetalt 

100.000 hvert år, er årslønn full stilling 500.000 (20 % = 0,2 x 100.000 = 500.000). 

Når du legger inn gammel og ny lønn i fanene 2 – 4 må du legge det inn basert på hvert enkelt 

medlems lønn tilsvarende 100 % stilling, når du samtidig legger inn stillingsprosent gjør det at 

regnearket kan beregne reell lønnsmasse. 

For å regne om faktisk lønn til årslønn full stilling bruk formelen: 

faktisklønn x 100 

stillingsprosent  = årslønn full stilling 

 

 

 



Oversikt over fanene: 

1. Resultat-oversikt: Denne siden henter tall fra fanen 2 – 4 (tall for enkeltleger). Dersom du ikke 

ønsker å legge inn tall for enkeltleger, men heller for grupper, fyll ut ett eller flere av fanene 2 – 4.  

2. Regneverktøy: Dette er et hjelpemiddel under forhandlingene. Tall fra fane 2 – 4 hentes og 

fremgår av det grå feltet, men innvirker ikke på regnestykkene. Alle tall du ønsker å regne med i 

denne fanen må plottes inn i denne fanen. Fanen er nyttig i lønnsforhandlinger nå man enkelt vil 

se hvordan ulik prioritering av de ulike gruppene kan innvirke på resultatet.  

3. Kom.o.l. kap 3: Kun kommuneleger ansatt etter kap. 3 i hovedtariffavtalen KS. Husk 

stillingsprosent, gammel og ny lønn og virkningsdato (fra hvilken dato øker lønnen). Kun gule 

felter skal fylles inn. 

4. Kom.o.l. kap 5: Kun kommuneleger ansatt etter kap. 5 i hovedtariffavtalen KS. Husk 

stillingsprosent, gammel og ny lønn og virkningsdato (fra hvilken dato øker lønnen). Kun gule 

felter skal fylles inn. 

5. Spesialister kap 5: Kun spesialister ansatt etter kap. 5 i hovedtariffavtalen KS. Husk 

stillingsprosent, gammel og ny lønn og virkningsdato (fra hvilken dato øker lønnen). Kun gule 

felter skal fylles inn. 

6. Ikke-spesialister kap 5: Kun ikke-spesialister ansatt etter kap. 5 i hovedtariffavtalen KS. Husk 

stillingsprosent, gammel og ny lønn og virkningsdato (fra hvilken dato øker lønnen). Kun gule 

felter skal fylles inn. 

Ved spørsmål om lokale forhandlinger, kontakt forhandling@legeforeningen.no 

 


