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Vår ref.: 21/00800-2 Deres ref.:    Dato:15.04.2021 
 

Rektors beslutning, Funksjonstillegg  

Saken om funksjonstillegg (21/00459-2) ble drøftet i tillitsvalgtmøtet (TVAU) 4. mars 2021. 
De tillitsvalgte stiller seg bak forslaget om funksjonstillegg slik det fremkom av 
saksdokumentet.   
 
Bakgrunn 
HR presenterte høsten 2020 et notat som kartla honorering av studielederrollen og forslag til 
ny honoreringsløsning. Gjeldende ordning ble innført studieåret 2019/2020. Notatet ble 
drøftet av de tillitsvalgte 11. februar 2020. Etter ønske fra tillitsvalgte ble det bedt om at 
arbeidsgiver utarbeider et forslag for funksjonstillegg.  
 
Hensikten med funksjonstilleggene er å tilgodese visse leder- og koordineringsfunksjoner 
hvor ansvaret ikke er reflektert i fastsettingen av grunnlønn i fast stilling eller lønn for avtalt 
åremål.  
 
Følgende funksjonstillegg er foreslått:  
 
Studieleder 

• Høgskolelektor: Kr 10.000 pr 10% funksjon.  
• Førstekompetente: Kr 12.000 pr 10 % funksjon. 
• Toppkompetente: Kr 14.000 pr 10 % funksjon. 

 
Programansvarlig 

• Høgskolelektor: Kr 8.000 pr 10% funksjon (dersom omfanget er angitt i timer 
ekvivaleres dette med «inntil x %»).  

• Førstekompetente: Kr 10.000 pr 10 % funksjon. 
• Toppkompetente: Kr 12.000 pr 10 % funksjon. 

 
Arbeidsgiver mener at et funksjonstillegg kan tilstås kategorien «teamleder», dersom 
ansvaret er vesentlig, men av koordinerende art, og har karakter av å være forbigående. Det 
legges til grunn at ansvaret ikke er reflektert i lønnsfastsettingen til stillingsinnehaver. Det 
foreslås at det gis et tillegg på ett lønnstrinn.  
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Ordningene gjøres gjeldende med virkning fra 1.5.2021. Personer som er inne i et åremål 
som studieleder, gis anledning til å beholde avtalt lønnstrinn (eller å benytte det nye 
systemet). Ved avtale om nytt åremål, gjelder ny ordning. 
 
På bakgrunn av behandling av saken i TVAU beslutter rektor følgende: 

1) Funksjonstillegg for studieleder og programansvarlig som presentert i forslaget 
vedtas. 

2) Funksjonstillegg for kategorien «teamleder» vedtas, men med mulighet for 
skjønnsmessig vurdering av et noe større tillegg ved små lønnstrinn. 

 
 
Dette beslutningsnotatet sendes herved ut til organisasjonen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bård Mæland Cecilie Claviez 
rektor  rektors rådgiver  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevne signaturer. 
 
Kopi til: Økonomiseksjonen v/Dag Arne Ophus, HR-seksjonen v/Magnus Lind, Bibliotek, 
forskningsdatahåndtering og historiske arkiv v/Hilde Trygstad, IT-seksjonen v/Olav 
Thorshaug, Eiendoms- og driftsseksjonen v/Martin Grunnesjö, Seksjon for 
Internasjonalisering v/Inger Marie Hognestad, Seksjon for kommunikasjon og markedsføring 
v/Vidar Brundtland Steder, Fakultet for helsefag - Bergen v/Anita Lyssand, Fakultet for 
helsefag - Oslo v/Torhild Petra Bjerkreim, Studieseksjonen v/Margrethe S. Løfqvist 
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