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NHO Service og Handel har gjennom innsynsbegjæring fått lønnsdata for ansatte i sykehjem i Oslo
pr. desember 2017. Dette danner grunnlag for en sammenligning av lønn mellom kommunalt og
privat ansatte. Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske om omforent faktagrunnlag om lønnsnivå
og forskjeller i lønn mellom sykehjem drevet av private (kun private som er med i NHO) og
kommunen selv (Oslo).
Sammenligningene omfatter yrkesgruppene
• Stillinger uten krav til utdanning
• Helsefagarbeidere
• Sykepleiere

Resultater - oppsummert:

Oslo kommune er lønnsledende, og ligger over lønnsnivået hos de private og landets øvrige
kommuner. Samtidig er det større innslag av individuell lønnsfastsettelse og variasjoner mellom ulike
private sykehjem enn det er innad i de kommunale sykehjemmene.
Oslo har mange sykehjem og hjemmetjenesteteam og det er sterk konkurranse om arbeidskraften.
De kommunale sykehjemmene i Oslo lønner nesten alle ansiennitetskategorier i alle ansattgrupper
høyere enn de private som driver i Oslo og de kommunale i landets andre kommuner. Unntaket er
sykepleiere med lav ansiennitet (2–4 år), som tjener noe bedre privat i Oslo. Sykepleiere i Oslo med
mer enn 16 års ansiennitet tjener ca 3 % bedre i kommunen enn privat, når man ser på lønn inkludert
tillegg. For helsefagarbeiderne er forskjellen større, på rundt 10 %, avhengig av hvor mange års
yrkeserfaring (ansiennitet) personen har.

Om tallene
•

•
•

•

Kilder:
o Kommunale sykehjem (Oslo): HR-Desktop, DPS0156.
o Private sykehjem drevet av NHO medlemmer i Oslo: A-ordningen, virksomheter som
driver sykehjemsdrift i Oslo, sammenstilt av Statistisk Sentralbyrå.
Statistisk Sentralbyrå (SSB) har bistått NHO SH med å koble utdanningsdata mot
lønnsinformasjon fra A-registeret på individnivå for å kunne foreta beregninger på lønn pr.
ansiennitetsgruppe.
Sammenligningene er pågående, fordi ansienniteten registreres ulikt i Oslo kommunes
datakilde og A-ordningen, som NHO henter tall fra. I en tilsvarende sammenligning med
Kommunenes Sentralforbund (KS) for ansatte i sykehjem utenfor Oslo er
ansiennitetsgruppene likt kategorisert, noe som gir god sammenlignbarhet. Oslo kommune
har en annen ansiennitetsstige med flere trinn, derfor blir ikke tallene i like stor grad
sammenlignbare i Oslo-sammenligningen av lønnstall. På grunn av dette har det vært
vanskelig å sammenligne avtalt og utbetalt lønn pr. ansiennitetskategori.
Måletidspunktet er desember 2017.
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Lønnsbegrepene i sammenligningen er avtalt månedslønn og utbetalt lønn med tillegg
omregnet til årslønn (ved å multiplisere med 12):
o Avtalt månedslønn: Grunnlønn + faste tillegg (størrelse på tillegg uavhengig av hvor
mye arbeidstaker jobber). Et eksempel kan være et kompetansetillegg. Oslo
kommune har kun oppgitt grunnlønn uten tillegg, så denne variabelen er ikke helt
sammenlignbar mot NHOs tall. Derfor bør faktisk utbetalt lønn legges til grunn:
o Utbetalt lønn med tillegg: Den faktiske utbetalte lønnen (inkludert alle tillegg)
omregnet til avtalt årslønn pr 1.12.17.
Ansatte ved sykehjem utenfor Oslo er holdt utenfor sammenligningen
Ingen ansatte med lederstillinger er med i Oslo kommunes eller NHOs tall
Det er relativt få ansatte i sykehjem drevet av private i Oslo, endringer i medlemsmasse vil gi
store utslag.
Forskjeller i satser for ubekvemstillegg og omfanget av arbeid som utløser disse, kan variere
mellom Oslo og NHO, og være opphav til noen forskjeller i utbetalt lønn med tillegg.

Utdypende informasjon per yrkesgruppe
Ansatte i stillinger uten krav til utdanning

Private sykehjem (i NHO) utenfor Oslo sysselsetter 136 årsverk i stillinger uten krav til utdanning.
Lønnssammenligning – ansatte i stillinger uten krav til utdanning:
• Ansatte i stillinger uten krav til utdanning har høyest avtalt og utbetalt lønn i de kommunale
sykehjemmene, for alle ansiennitetstrinn det foreligger tall for både private og kommunale
sykehjem på.
• Det er ikke grunnlag for sammenligning for ansatte med 1 til 9 års ansiennitet grunnet for få
ansatte enten i private eller kommunale sykehjem. Derfor er verdiene prikket ut.
• Ser man på utbetalt lønn med tillegg tjener ansatte i stillinger uten krav til utdanning 3 – 13%
prosent mer i de kommunalt drevne sykehjemmene avhengig av ansiennitet. Differansen i
avtalt lønn/grunnlønn er forskjellene større, da tjener ansatte uten krav til utdanning 12 til
19 prosent mer i sykehjem drevet av Oslo kommune.
• Ansatte uten krav til utdanning i pleie og omsorg i sykehjem er i snitt 10 år eldre i de
kommunale enn de private sykehjemmene.

Tabell 1: Lønn for stillinger uten krav til utdanning pr 1.12.17 i sykehjem drevet av private (NHO) og
Oslo kommune. (Kilde: Sykehjemsetaten og SSB/A-registeret).

Helsefagarbeidere

Sykehjem drevet av private (NHO-medlemmer) utenfor Oslo sysselsetter 386 årsverk i stilling som
helsefagarbeidere.
Med i tallgrunnlaget for helsefagarbeider regnes følgende stillingskategorier for de private:
• 6910 fotterapeut
• 6986 Fagarbeider
• 7024 Barnepleier
• 7076 Hjelpepleier
• 7517 Fagarbeider
• 7681 Spesialhjelpepleier
• 7716 Fagarbeider med spesialutdanning
• 7718/7719 Fagarbeider med fagskoleutdanning
Lønnssammenligning - helsefagarbeidere:
• Helsefagarbeidere har høyest avtalt og utbetalt lønn i de kommunale sykehjemmene, for alle
ansiennitetstrinn det foreligger tall for både private og kommunale sykehjem på.
• Det er ikke et godt grunnlag for sammenligning for ansatte med 10 års ansiennitet eller mer
fordi disse er rapportert med nokså ulik inndeling privat og kommunalt, men kommunalt
ansatte helsefagarbeidere tjener mest.
• Ser man på utbetalt lønn med tillegg tjener helsefagarbeidere 9- 14 % mer i de kommunalt
drevne sykehjemmene, avhengig av ansiennitet. Differansen i avtalt lønn/grunnlønn er
forskjellene større, da tjener helsefagarbeidere 10-18 prosent mer i sykehjem drevet av Oslo
kommune.

Tabell 2: lønn for helsefagarbeidere pr 1.12.17 i sykehjem drevet av private (NHO) og Oslo kommune.
(Kilde: Sykehjemsetaten og SSB/A-registeret)

Sykepleiere

Private sykehjem (NHO-medlemmer) i Oslo sysselsetter 139 sykepleierårsverk.
Lønnssammenligning - sykepleiere:
• Hvorvidt sykepleierne har høyest avtalt lønn privat eller kommunalt avhenger av ansiennitet.
Sykepleiere med kort ansiennitet 0 til 4 år, har litt høyere avtalt lønn privat (2-5 %) enn
kommunalt. Ser man på utbetalt lønn med tillegg er lønnen litt høyere kommunalt for
sykepleiere med 0-1 års ansiennitet (2-3% forskjell) og litt høyere privat for ansatte med 2-3
års ansiennitet.
• Det er ikke tilstrekkelig ansatte med 4-9 års ansiennitet i ansiennitetskategoriene til å kunne
sammenstille tall
• Det er ikke et godt grunnlag for sammenligning for ansatte med 10-15 års ansiennitet fordi
disse er rapportert med nokså ulik inndeling privat og kommunalt, men kommunalt ansatte
sykepleiere ser ut til å ligge ca. 5-6 prosent høyere i avtalt og utbetalt lønn med tillegg.
• Sykepleiere med 16 års ansiennitet og mer hadde i snitt 5% høyere avtalt lønn og 3 % høyere
utbetalt lønn med tillegg kommunalt.

Tabell 3: lønn for sykepleiere pr 1.12.17 i sykehjem drevet av private (NHO) og Oslo kommune (Kilde:
Sykehjemsetaten og SSB/A-registeret)
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