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Dette TJENER
JENER SJEFEN din
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Er du ansatt i
bergverksbransjen, tjener sjefen
din 177 000 kroner mer enn deg.
Norske ledere har
23,4 prosent mer
i lønn enn sine
ansatte.

LEDERLØNNINGER

Tekst: Merete Landsend
mel@dagbladet.no

Det viser ferske tall fra Norsk
ledelsesbarometer, der over
3000 ledere i ulike stillinger
har svart på spørsmål om
lønna si. Stiftelsen De Facto –
Kunnskapssenter for fagorganiserte – har gjennomført undersøkelsen for organisasjonen Lederne.
Jobber du i barnehage, kan
du regne med at din nærmeste
sjef får rundt 165 000 kroner
mer enn deg i lønningsposen,
mens en ansatt i bygg- og anlegg tjener 113 500 kroner
mindre enn sjefen.
Lønnsforskjellen mellom
sjefer og ansatte er i snitt på
100 000 kroner, ifølge undersøkelsen, som tar for seg
ulike stillinger i mellomledersjiktet.
– Man kan få inntrykk av at
alle ledere tjener urimelig
mye, men disse tallene viser at
lederlønninger utvikler seg
tilnærmet helt likt arbeidstakergruppene i samme bransje,
sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i fagorganisasjonen Lederne.

Høyest i olje og gass

Olje og gass-sektoren har et
lønnsnivå som ligger rundt 30
prosent høyere enn snittet av
norske ledere. Likevel skiller
bare i overkant av 57 000 kroner lønningene til en ansatt og
en sjef i olje- og gassbransjen.
I den andre enden ligger
vekst- og attføringsbedrifter
og hotell- og restaurantbransjen. Her har sjefene bare 70
prosent av snittlønna til norske ledere. Mens en leder i hotell- og restaurantbransjen i
snitt tjener 419 200 kroner,
har en ansatt 53 800 kroner
mindre i lønn – 356 400 kroner i årsinntekt.
Jo høyere man kommer
opp i bedriftshierarki, desto høyere er også lønningene, påpeker Harald DaleOlsen, forsker ved Institutt
for samfunnsforskning.
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– De fleste vil nok argumentere at ansvaret øker jo høyere
lederstilling man har. I tillegg
vil noen hevde at høyere lønn
på toppen gir insentiver for
dem som jobber nedover i systemet. Ideen er at man dermed
vil konkurrere om å komme
seg opp i hierarkiet – og at
lønna blir ei gulrot, sier han.
Normalt har en toppleder
dobbelt så høy lønn som en
vanlig ansatt. I større selskaper
kan de kanskje ha ti ganger så
høy lønn, påpeker Dale-Olsen.

–Vanlige
folk gjør
jobben,
ikke
sjefene

Litt svakere

– De siste tre åra har toppledere hatt en noe svakere lønnsutvikling enn andre, delvis
fordi man i statseide selskapet
har endret avlønningsprofilen
og gått bort fra opsjoner, sier
han.
Det siste året har mellomlederne i gjennomsnitt
økt lønna med 3,2 prosent,
viser tallene. Samtidig hadde ansatte en lønnsøkning
på 4 prosent fra 2011 til
2012, Ifølge Statistisk
sentralbyrå.
En kartlegging Aftenposten nylig gjorde
blant 300 toppledere i
20 av de største selskapene på Oslo
Børs, viste at
gjennomsnittsinntekten
til
topplederne
har gått ned 7
prosent siden
2007. I samme periode
har gjennomsnittsnordmannen hatt en
lønnsøkning på
24 prosent.

Dyrkjøpt

I store deler av arbeidslivet kreves det i dag
mye av dem som ikke
har lederposisjoner, og det
er mye spesialistkompetanse
blant medarbeiderne, understreker Robert Salomon, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (Afi).
– Kvalifisert arbeidskraft
koster ganske mye. Det kan
være en forklaring på at
hvorfor forskjellene mellom mellomledere og ansatte ikke er større, mener
han.
– Man skulle kanskje forvente at differansen mellom
sjef og ansatt var større i bransjer med en god del ufaglært
arbeidskraft – som for eksempel i barnehager. Samtidig er
lønnsnivået for mellomlederne her i utgangspunktet ganske lavt, sier han.

Harald Dale-Olsen, institutt for samfunnsforskning
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Noen vil hevde at høyere
lønn på toppen gir insentiver for dem som jobber nedover
i systemet.
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Ledere bør ikke tjene
mer enn folk på
«gølvet», mener forfatter Paal-André
Grinderud (50).
– Jeg har et minne fra da jeg
jobbet som kokkelærling for
mange år siden. Jeg hadde laget
en flott kake til avdelingen, og
hele ledelsen var imponert. Men
den som fikk rosen, var sjefen
min – og han tjente fire ganger
så mye som meg, sier han.
Grinderud synes det er «vanvittig» at toppledere i Norge har
lønninger i millionklassen.
– Det finnes mange gode og
realistiske sjefer der ute, men
ofte er det ikke dem som tjener
mest. Det irriterer meg skikkelig
hver gang jeg ser bilder av Statoil-sjef Helge Lund, og jeg syns
Jens Stoltenberg er råfeig som
ikke tør å gå i strupen på ledere
som får den type lønninger.
Vanlige arbeidsfolk blir nedprioritert på grunn av høye lederlønninger, og dette er urettferdig, mener han.
Samboerparet Jim Johnsen
(36) og Marianne Sandve (34),
som vi møter på gata i Oslo
sentrum, synes det er helt naturlig at ledere tjener mer enn de
ansatte.
– Både toppledere og mellomledere bør bli lønnet ut ifra markedssverdien sin. Hvis noen
mener at de er verdt 5 millioner
kroner, bør de også få dette
utbetalt, sier Johnsen. Han er
daglig leder i et selskap som
selger kontorutstyr.
Marianne Sandve synes det er
rettferdig at sjefen har bedre
lønn enn henne.
– Jeg jobber som ergoterapeut, og i min bransje tjener nok
lederne et par hundre tusen mer
enn oss på «gølvet». Men så har
de jo også både lederansvar og
personalansvar, så den lønna
fortjener de, sier hun.
Jan Hansen (42) jobber som
koordinator og mener en del
sjefer blir altfor godt betalt.
– Mellomledere bør maks
tjene 50 000–60 000 kroner
mer enn oss andre. Visse toppledere får også sykt høy lønn, sier
han.

Det bør være et
tak på hvor mye
en mellomleder
bør tjene i forhold til
vanlige arbeidstakere.

Paal-André Grinderud

– URETTFERDIG:
Sjefer får mer lønn enn
fortjent, mener PaalAndré Grinderud.
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