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Norge er et lite land, preget 
av gjennomsiktige forhold 
i samfunns- og arbeidsliv. 

Sammenliknet med hva en fin-
ner i andre land i Europa, er det 
liten forskjell på lønnen til kong 
Salomo og Jørgen Hattemaker. 
Den norske modellen har blant 
annet vært kjennetegnet av rela-
tivt små forskjeller mellom topp-
leders og mellomlederes lønn. De 
siste årene har likevel dette bildet 
gradvis endret seg. I forhandlin-
ger mellom de store organisasjo-
nene som NHO på den ene siden 
og LO på den annen, legges det 
opp til sentralt definerte avtaler 
for lønnsfast-
settelse. Dette 
avtaleverket 
legges også til 
grunn for lede-
res lønnstillegg 
og -utvikling. I 
første omgang 
høres dette tilforlatelig og greit 
ut. Realiteten er at en sentralt for-
handlet lederlønn bryter en enkel 
tanke og svært nyttig prinsipp: 
Bedriften skal lønne sine ledere 
etter evne. Det er dette som gir 
begrepet «lokale lønnsforhand-

linger» et reelt og meningsfullt 
innhold. Organisasjonen Lederne 
mener at dette utgangspunktet 
både motiverer og gir retningslin-
jer slik at ledere og arbeidsgivere 
kan finne frem til et lønnsnivå 
som ivaretar balansen mellom 
bedriftens lønnsevne, markedets 
beskaffenhet på stedet og den 

enkelte leders 
kompetanse, 
erfaring og 
lederegenska-
per. Derfor 
inneholder 
våre leder-
avtaler med 

blant annet NHO og Virke, ikke 
sentrale lønnssystemer, men 
retningslinjer for hvordan lokale 
lønnsforhandlinger skal føres. 
Dette forutsetter naturlig nok at 
både bedriften og den ansatte 
lederen er innforstått med de 

muligheter en slik tilnærming 
til fastsettelse av lederlønninger 
åpner for. Det er her organisasjo-
ner som Lederne har en viktig 
oppgave å ivareta.

Organisasjonen Lederne 
organiserer over 16.000 men-
nesker som har ledelse som en 
sentral del av sine oppgaver i 
offentlig, privat eller ideell sek-
tor. Vi henvender oss direkte og 
utelukkende til alle disse kvin-
ner og menn som bidrar til at 
hjulene i de tusenvis av store og 
små organisasjonsmaskinerier 
vedlikeholdes, smøres, og stadig 
øker farten i sine bransjer. Våre 
medlemmer er for en stor del 
usynlige i den offentlige debat-
ten. Forklaringen er at de ofte 
befinner seg i posisjoner et sted 
mellom barken og veden, og vil 
nødig nøre opp under konflikter 
og stridigheter. Deres oppgave er 

å finne gode løsninger der og da, 
slik at produksjonen går godt, og 
både kunder og medarbeidere, 
ledelse og fagorganisasjoner er 
tilfredse hva angår arbeidsmiljø, 
helse, innovasjon og produktivi-
tet – for å nevne noe.  

En undersøkelse fra vinte-
ren 2012 av lønnsnivå blant 
medlemmer i vår organisasjon, 
viser blant annet at det er store 
bransjemessige og geografiske 
forskjeller på lønnsnivået. Ikke 
overraskende kommer olje- og 
gassbransjen svært godt ut. Men 
vel så overraskende er at lønns-
nivå for ledere i mange fylker i 
distrikts-Norge kommer svært 
godt ut.  At Oslo topper med 
nesten 110 prosent av landsgjen-
nomsnitt er ingen overraskelse. 
Men at ledere i Sogn og Fjordane 
kommer ut med 107 prosent 
og at ledere i Sør-Trøndelag i 
gjennomsnitt har 103 prosent 
av landsgjennomsnittet i lønn, 
er en overraskelse for mange 
av oss. Det er innlandsfylkene 
Hedmark (89 prosent) og Opp-
land (84 prosent) som kommer 
dårligst ut i lederlønnsundersø-
kelsen. Hva betyr dette?

I lokale lønnsforhandlinger 
om lederlønninger i Oppland og 
Hedmark vil det være urimelig 
å legge et landsgjennomsnitt 
for lederlønninger til grunn for 
kravene alene. Heller ikke et 
lønnsgjennomsnitt i bransjen 
kan være eneste grunnlag for 
forhandlingsposisjonene fordi 
geografiske forskjeller kan være 
svært store. Det er selvsagt lett 
å skule til hva naboen eller 
kollegaen i samme bransje på 
et annet sted av landet tjener, 
når man skal argumentere for 
egen lønnsforhøyelse. Men hvis 
bedriften ikke har lønnsevne, vil 
det være ødeleggende på noe len-
gre sikt å kreve lederlønninger 
bedriften ikke kan makte.  

Bedriftenes lønnsomhet og 
lønnsevne er ikke lik over hele 
landet. Som ansvarlig organisa-
sjon ser Lederne betydningen av 
at også lederlønninger tilpasses de 
realiteter bedriften står i. Derfor 
vil Lederne utvikle den lokale for-
handlingsretten for våre medlem-
mer, til beste for våre medlemmer, 
foretakene de arbeider i og for et 
langsiktig, bærekraftig næringsliv 
over hele Norge.  

Lurt med lokalt lønnsnivå for ledere   

«Bedriften skal 
lønne sine ledere 
etter evne»

■■ Av Jan Olav Brekke, forbundsleder  
i organisasjonen Lederne.
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Kulturlivet 
samler seg

Aldri var norsk kulturliv 
mer samlet enn under 

«Tippenøkkelaksjonen» 
våren 2011. Nå går de 

et skritt videre.  

METTE 
HENRIKSEN AAS:

«87 år senere 
er julegrana 

fremdeles luk-
sus for noen»

Kulturutredningen 2014 
med dialog Norge rundt

Nordens kulturråd vil 
snakke mer sammen

Det norske blåse-
ensemble lever farlig
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Litteraturhus-
landet
Norge er fullstendig hektet på 
litteraturhus. Det er 10 nye under 
planlegging, fem år etter at Norge 
fi kk sitt første. Lengst er de 
kommet i Bergen. 
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De som 
beveger 
verden
Sosialt entreprenørskap 
er nå blant de viktigste 
ideene som vil forandre 
verden. Norge ligger 
helt på bunn.

JAN GRUND:
«Fremover 

blir det 
viktigere å 

sette kvalitet 
i sentrum»

Galleri-boom uten 
politikk i Brüssel

Fjernt og akademisk er 
Dag Solhjells dom etter 

å ha lest boken Kunstens 
form og kulturens bruk

Satser på håndverk 
og seriøs matkultur
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Begynnelsen 
på slutten
Fall i DVD-salget har nå redusert antall 
visningssteder for Bygdekinoen dramatisk. Mindre 
avgiftsinntekter gir store kutt for Film og Kino, men 
Kulturdepartementet vil foreløpig ikke gripe inn. 
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Vil ha kulturell 
webskatt

Fransk kultur-myndigheter 
vil at globale webaktører som 
Facebook, Google og YouTube 

skal betale en beskjeden avgift 
når brukere laster ned 

opphavsretts-beskyttet 
materiale.  

STEINAR SØRLI:

«Plutselig 
var vi blitt 
The Opera 

Farm»

100 prosent kultur-
samling i Østfold

Munch-feber i Europa

Gammel ost i en 
ny tid på LøtenKultur og kreative næringer  Nr 2 2012  ÅRGANG 34

Med lov skal 
landet deles
Grunnlovsjubileet i 2014 kommer 
av historiske årsaker til å dele Norge 
i to – med Sørlandet og Østlandet 
på den ene siden – og resten. I den 
demokratiske idealstaten Norge vil 
det være en utfordring 
å bli noe for alle 
i hele landet. 

KULTmag gir deg 
kunnskapen og påfyllet du 
trenger for å gjøre kultur til 
næring. Vi tilbyr den mest 
komplette verktøykassen og 
dekker feltet med nyheter, 
analyser og kommentarer 
fra kjente skribenter. 

Hold deg oppdatert 
gjennom Kultmag når kultur 
er med og former fremtiden. 
1 år koster 1249 kr   
og 2 år koster 1849 kr.

Kreative næringer 
i søkelyset


