
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 

MØTEINNKALLING 
FOR 

LØNNSUTVALGET 

 

TID:  14.10.2014 kl. etter formannskapsmøtet 

STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET 

 

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

SAKSLISTE: 

 
Sak nr. Innhold: 

 
4/14  

GODKJENNING AV ASA 4301 OG ASA 4310  

 

5/14  

GODKJENNING AV DRIFTSTILSKUDD OG TAKSTER FOR 

FYSIOTERAPEUTER - ASA 4303  

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 07. oktober 2014. 

 

 

 

……………………………………. 

Liv Solveig Alfstad 

ordfører 

 



Lnr.: 16006/14 

Arkivsaksnr.: 14/3010 

Arkivnøkkel.: 081 
 

Saksbehandler: LAI    

 

Utskrift til: Kommunelege I, DNLF v/Eirik Bø Larsen, Økonomisjef, Helsesjef, HR/Lønn 

 

GODKJENNING AV ASA 4301 OG ASA 4310  

 

Sammendrag: 

Rådmannen forslår at Nordre Land kommune vedtar ASA 4301 som gjeldende avtale for 

perioden 01.07.2014 – 30.06.2015 og ASA 4310 som gjeldende avtale for perioden 

01.01.2013 - 31.12.2014.  

 

Vedlegg: 

ASA 4301 og ASA 4310 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

De to avtalene som regulerer fastlegeordningen er nå revidert. Den enkelte leges individuelle 

fastlegeavtale berøres vanligvis ikke av at sentrale avtaler revideres. Fastlegenes individuelle 

avtaler skal revideres i 2015 eller når en part ber om det. Det er planlagt at Nordre Land 

starter opp dette arbeidet på sen høsten 2014. 

 

ASA 4301 og ASA 4310 er ikke tariffavtaler og må derfor vedtas av kommunen årlig da 

sentrale parter har avtalt at avtalene kun skal ha et års varighet. 

 

Formålet med fastlegeforskriften er å sikre at alle får nødvendig allmennlegetjenester av god 

kvalitet til rett tid, og at personer i Norge får en fast allmennlege og forholde seg til.  

 

ASA 4301  Økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og 

legespesialister med avtale praksis 

 

ASA 4301 (statsavtalen) om fastlegenes økonomiske vilkår er reforhandlet. Basistilskuddet 

(herunder utjamningstilskuddet) for fastlegene økes med 3,43 prosent fra kr 407 til kr 421 per 

listeinnbygger. 

 

Turnuslegelønnen settes til minst kr 475.000 fra 1. januar 2014 og minst kr 494.000 fra 1. 

januar 2015.  

 



Rammeavtalen ASA 4310 regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende legen og 

kommunen. Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2014. 

 

Fra 1. juli 2014 er honorarsatsen for kommunalt legearbeid økt fra kr 718 til kr 743 per time.  

En alternativ godtgjøring for kommunalt legearbeid er honorar istedenfor lønn. Dette er 

regulert i rammeavtalen ASA 4310 punkt 12.5. 

Honorarsatsen endres årlig med samme prosentvise endring som basistilskuddet. Fra 1. juli 

2014 er basistilskuddet justert med 3,45 prosent.  

 

Vurdering: 

 

Endringene i ASA 4310 har liten praktisk betydning i forhold til dagens ordning, men 

presiseringene som er gjort er oppklarende. Det medfører noe økte kostnader for Nordre 

Land kommune. 

 

Økonomi:  

Dette medfører en økt kostnad på 38 000-  for 2015 på 2 turnusleger. 

Økt timesats for kommunalt legearbeid på 26 timer x 25 kroner pr time x 52 uker = 33 800,- 

Økt utgift til basistilskudd på kroner 14 x 6748 innbyggere= 94472,- Basistilskuddet er 

regulert pr måned avhengig av pasientlister og dekkes i sin helhet av Helfo. 

 

Da Nordre Land kommune har vedtatt de sentrale forhandlingene tidligere, og årets 

forhandling har gitt små endringer, er det naturlig å vedta årets forhandlingsresultat for  ASA 

4310 gjeldende for Nordre Land kommune i perioden 01.01.2013-31.12.14 og ASA 

4301 for perioden 1 juli 2014- 30.06.2015. 

 

At kommunen vedtar sentrale ikke- tariffestede avtaler er viktig for å ha en mer helhetlig 

legeavtale i kommunen.  

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Lønnsutvalget til å fatte slikt vedtak: 

 

1.  Nordre Land kommune vedtar ASA 4301 som gjeldende avtale for perioden 01.07. 

2014 - 30.06.2015. 

2. Nordre land kommune vedtar ASA 4310 som gjeldende avtale for perioden 01.01.2013 

- 31.12.2014.  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. august 2014 

 



 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Laila Nereng 

        helsesjef 

 

 

 

 

































































































Lnr.: 18285/14 

Arkivsaksnr.: 14/3418 

Arkivnøkkel.: 081  
 

Saksbehandler: LAI    

 

Utskrift til:  

 

GODKJENNING AV DRIFTSTILSKUDD OG TAKSTER FOR 

FYSIOTERAPEUTER - ASA 4303  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen foreslår at Nordre Land kommune vedtar ASA 4303 som gjeldende avtale for 

fysioterapeuter for perioden 01.07.2014 – 30.06.2015. 

 

Vedlegg: 

  

ASA 4303. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

ASA 4313 – regulerer forholdet mellom fysioterapeuten og kommunen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Det har vært ført forhandlinger mellom Staten/KS og NFF om driftstilskudd og takster for 

perioden 01.07.14-30.06.15. Nytt driftstilskudd fra 01.07.14 er kr. 397.020,-. 

 

Dette innebærer en økt utgift for Nordre Land kommune med kr. 78.921,- for 2014.  

 

Fastlønnstilskuddet til de kommunalt ansatte fysioterapeutene er økt til kr. 183.120,-.  

Dette medfører en årlig inntektsøkning på kr. 75.120,-. 

 

Fastlønnstilskuddsendringen har virkning fra 01.01.2014, og utbetales kommunen 

etterskuddsvis på bakgrunn av søknad til helse- og økonomiforvaltningen.  

 

Vurdering: 

 

ASA 4303 har tidligere vært vedtatt av Nordre Land kommune og det foreslås at den nye 

avtalen vedtas.  

 

 

 

 

 

 



Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde lønnsutvalget til å fatte slikt vedtak: 

 

1.  Nordre Land kommune vedtar ASA 4303 for perioden 01.07 2014- 30.06.2015 som 

gjeldende avtaler fra den dagen de trådte i kraft og til de utløper. 

2. Disse avtalene behandles heretter årlig. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. september 2014. 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Laila Nereng 

        helsesjef 
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