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Vestfold ligger på 10. 
plass i Norge i leder-
lønninger. Fylkets 
ledere tjener i snitt 
632.100 kroner i året, 
noe som er mer enn 
naboene Telemark og 
Buskerud. 
Anne Josefine ReitAn
redaksjonen@sb.no
901 09 010

Mens en mellomleder i Vestfold 
i snitt tjener 632.100 kroner før 
skatt, må kolleger i Telemark 
nøye seg med en snittlønn på 
603.600 kroner.

I Buskerud ligger lederløn
nen på 590.700 kroner.

Det viser Norsk Ledelses
barometer 2016, som er gjen
nomført av Arbeidsforsknings
instituttet (AFI) for arbeidstak
erorganisasjonen Lederne.

Over 3.100 mellomledere 
deltok i undersøkelsen. 

avhenger av bransje
– Det handler i stor grad om 
hvilken bransje du arbeider i. 
Lønningsposen er størst i fylker 
med mange arbeidsplasser i 
olje, gass og rederinæringen. 
Tar vi vekk olje, gass og rederi 
fra regnestykket, halveres for
skjellen mellom topp og bunn, 
forklarer AFIforsker Eivind 
Falkum.

Etter to år med lav oljepris gjør 
nå norske lederlønninger et kraf
tig byks for å ta igjen det tapte.

Det kommer fram i Norsk Le
delsesbarometer 2016.

nesten 700.000 i snitt
I snitt tjener en norsk mellom
leder 689.200 kroner, en lønns
vekst på 10,4 prosent fra året 
før.

– Bruttolønnen til mellomle
dere sank 1,5 prosent mellom 
2013 og 2014 på grunn av om
stillingene i oljesektor og ring
virkningene dette fikk i andre 
næringer. Dermed er det ikke så 

overraskende at lønningene nå 
har steget en del, sier Jan Olav 
Brekke, forbundsleder i Leder
ne.

Han påpeker at en mellom
lederlønn i snitt ligger 30 pro
sent over den norske gjennom
snittslønnen.

– Dette reflekterer tillegg for 
ubekvem arbeidstid, bosted 
langt fra hjemmet og lignende.

Grunnlønnen uten tilleggene 
er forholdsvis lav, understreker 
Brekke.

Tjener 42.000 mer enn kollegaene i Buskerud

Vestfold slår naboene
lønnSBykS: Lønnshoppet til norske mellomledere må sees i sammenheng med året før, da det var negativ lønnsvekst, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.  
 foto: ledernett
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Han trodde han var 
hjemme alene...
Julie Moon fJell
redaksjonen@sb.no
901 09 010

... men så hørte han at det hos
tet på soverommet.

– Der satt det en kvinne på 
sengen, forteller Vestfoldpoli
tiet.

Skulle på date
Det var søndag ettermiddag at 
politiet fikk melding om den bi
sarre hendelsen, som skjedde i 

en bolig i Sandefjord sentrum.
En kvinne hadde tatt seg inn 

i et hus gjennom vinduet, og 
satt seg på sengen på soverom
met hos en mann.

– Da mannen kom inn på so
verommet hevdet kvinnen at 
hun skulle på date med en 

mann. Hun oppgav også nav
net på mannen hun skulle på 
date med, sier politiet.

Sporbare eiendeler
Mannen som er bosatt i huset 
da sa til kvinnen at han ville 
ringe politiet.

Det førte til at kvinnen løp 
fra stedet. I hastverket fikk 
hun ikke med seg alle sine ei
endeler.

– Hun la igjen personlige ei
endeler som kan spores, opp
lyser politiet.

Politiet har vært på stedet.

Mann fant fremmed kvinne på soverommet
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VÅRE AVDELINGER

// Tønsberg
Stoltenbergsgt. 54
T: 33 30 77 00

// Holmestrand
Hvittingfossv. 151
T: 33 05 46 60

// Sandefjord
Nygårdsveien 79
T: 33 48 23 00

// Larvik
Sagveien 2-4
T: 33 13 66 66
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BRUKTBILSOMMER
HOS BIL-SERVICE
Kom innom, vi er i handlehumør!

Inntil 40.000,-
i innbyttegaranti*

*Forutsetning EU godkjent og årsavgift à jour 2016.

• Verkstedkontrollerte biler – med garanti
• 30 dagers bytterett

Stort utvalg til gode priser


