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BILAGA 1  ▌   FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE 

 
 
 

BILAGA 1   PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER 
INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER 

                     OCH INTERN SERVICE   
 

§ 1 Tillämpningsområde 
 

Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som 
arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen eller uppgif- 
ter i byråbranschen, i ICT-branschen eller inom intern service, på det 
sätt som framgår nedan. 

 
Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen 

 

Utanför lönesättningen står bl.a. 
 

‒   Ledningsuppgifter inom förvaltningen 
 

‒ Krävande besluts-, föredragnings- och beredningsuppgifter inom för- 
valtningen 

 
‒   Ledningsuppgifter i ICT-branschen 

 
‒ Chefer för expeditionsservice vid verk och kanslier (ansvariga vakt- 

mästare) 
 

‒   Arbetsgivarens representanter enligt § 17 i lönekapitlet 
 

I fråga om bestämningen av lönen för personal utanför lönesättningen, 
se § 8 med tillämpningsanvisningar och § 17 med tillämpningsanvis- 
ningar i lönekapitlet i AKTA. 

 

§ 2 Lönesättningen för vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen och uppgifter i 
byråbranschen 

 
Vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen (01ASI040) 

 
Till denna lönepunkt kan höra planerings- och andra sakkunniguppgif- 
ter till exempel inom administrativ service, ekonomiförvaltning, kom- 
munikation, dokumentförvaltning och personalförvaltning. Förutom 
sakkunniguppgifter kan också chefsuppgifter ingå i arbetet. 

 
Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen. 

 
Till lönepunkten kan höra till exempel administrativa sekreterare, ut- 
bildnings-, ekonomi-, personal- och kommunikationsplanerare, ut- 
vecklingsexperter, translatorer och informatörer.
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 01ASI040     Grundlön          2 8 .2.2018 

2 716,00 € 
 

Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen (01TOI060) 
 

Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen el- 
ler yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare examen. 

 
De huvudsakliga uppgifterna för dem som hör till denna lönepunkt är 
till exempel ekonomiförvaltning, löneräkning, arkivering och doku- 
mentförvaltning, kundservice, administrativ service, personalförvalt- 
ning, stöd för ledningen och övriga uppgifter i byråbranschen. I upp- 
gifterna kan också ingå chefsuppgifter och arbetsledning. 

 
Typiskt för lönepunkten är att uppgifternas ansvar och självständighet 
kan variera betydligt inom samma organisation. 

 
Till lönepunkten kan höra till exempel byrå-, skol-, service-, löne-, 
ekonomi-, förvaltnings-, studie-, redovisnings-, utbildnings-, avdel- 
nings- och arkivsekreterare, kanslister, textbehandlare, förmånshand- 
läggare, byråföreståndare, bokförare, kontorister, sekreterare, kund- 
rådgivare och telefonister. 

 

 01TOI060     Grundlön          2 8 .2.2018 
2 216,00 € 

 

§ 3 Lönesättningen för uppgifter i ICT-branschen 
 
Sakkunniguppgifter i ICT-branschen (01ICT040) 

 
Till denna lönepunkt kan oberoende av sektor höra till exempel plane- 
rings- och andra sakkunniguppgifter i ICT-branschen, vilka omfattar 
till exempel planering och implementering av krävande och omfat- 
tande datasystem. Också chefsuppgifter kan ingå i arbetet. 

 
Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen. 

 

 01ICT040     Grundlön          2 8 .2.2018 
2 516,00 € 

 

Yrkesuppgifter i ICT-branschen (01ICT060) 
 

Till denna lönepunkt kan höra till exempel planerings- och andra sak- 
kunniguppgifter i ICT-branschen samt stöd för användningen och till- 
lämpningarna samt den tekniska användningen av utrustningen, pla- 
nering av användningen och tekniska stöduppgifter. Också arbetsled- 
ning kan ingå i uppgifterna.
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Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen, 
motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grun- 
dexamen. 

 

 01ICT060     Grundlön          2 8 .2.2018 

2 296,00 € 
 

§ 4 Lönesättningen för uppgifter inom intern service 
 

Uppgifter inom intern service (01PER070) 
 

Till uppgifterna inom intern service hör bland annat uppgifter som 
vaktmästare, expeditionsvakt och bud. 

 
Till lönepunkten kan höra t.ex. vaktmästare, expeditionsvakt och bud. 

 

 01PER070    Grundlön          2 8 .2.2018 
1 916,00 € 

 

Tillämpningsanvisning för lönesättningen 
 

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgifts- 
relaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i 
AKTA. 

 
Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsuppgifter och de 
förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart uppgiftsbeteckningen är inte 
avgörande. 

 

Utbildning 
 

Om det för en befattning som hör till lönepunkten förutsätts högre utbildnings- 
nivå än vad som anges i lönepunkten, är det i allmänhet ett tecken på att 
också arbetets svårighetsgrad förutsätter en uppgiftsrelaterad lön som är klart 
högre än grundlönen. Se punkt 3.1 Utbildning i tillämpningsanvisningen för § 9 
mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. 

Chefsställning 

I arbetsuppgifterna för dem som omfattas av lönebilagan kan ingå chefsuppgif- 
ter eller arbetsledning. Detta bör också beaktas i arbetsvärderingen. I fråga om 
bestämningen av lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställ- 
ning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. 

 

Arbetsvärdering 
 

Förändringar i verksamhetsbetingelserna (t.ex. sätten att producera tjänster 
förändras, tekniken, arbetsredskapen och arbetsmetoderna utvecklas och kra- 
ven på kundservicen ökar) kan påverka arbetsuppgifternas innehåll. När ar-
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betsuppgifterna ändras bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och 
uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för 
arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i 
AKTA. 

 
Anställda som arbetar med tidsbegränsade projekt inom förvaltningen och by- 
råbranschen står i regel utanför lönesättningen. Vid bestämningen av den 
uppgiftsrelaterade lönen kan man använda en s.k. referensgrupp som hjälp. 
Se § 8 i lönekapitlet i AKTA. 

 

Lönepunkt 01TOI060 
 

I lönepunkt 01TOI060 kan uppgifterna vid arbetsvärderingen grupperas 
till exempel på följande sätt: 

 

‒   yrkesuppgifter med största kravnivå och mest ansvar 
‒   krävande eller omfattande och varierande yrkesuppgifter 
‒   vanliga yrkesuppgifter 
‒   övriga yrkesuppgifter i byråbranschen 

 

Om den ordinarie arbetstiden för en anställd som utför byråarbete i löne- 
punkt 01TOI060 undantagsvis följer systemet med allmän arbetstid (i 
medeltal 38 timmar 45 minuter per vecka plus måltidsraster som inte in- 
går i arbetstiden), är grundlönen 5 % högre än den som anges i löne- 
punkt 01TOI060.
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  BILAGA 2    PERSONAL INOM KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTER   
 

§ 1 Tillämpningsområde 
 

Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som 
arbetar inom biblioteks-, musei-, kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritids- 
tjänster, på det sätt som framgår nedan. 

 

Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen 
 

Ledningsuppgifter utanför lönesättningen 
 

‒ En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som leder en servicehelhet, 
oberoende av uppgiftsbeteckning, t.ex. biblioteks-, musei-, kultur-, id- 
rotts-, ungdoms- eller fritidsdirektör. 

 
I fråga om bestämningen av lönen för personal utanför lönesättningen, 
se § 8 med tillämpningsanvisningar och § 17 med tillämpningsanvis- 
ningar i lönekapitlet i AKTA. 

 

§ 2 Lönesättningen för bibliotekstjänster 
 

Lednings- och chefsuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR020) 
 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dem som hör till denna löne- 
punkt är lednings- och chefsuppgifter vid bibliotek. Också kundarbete 
kan ingå i arbetsuppgifterna. 

 
Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen. 

 
Till lönepunkten kan höra till exempel bibliotekschefer, chefer för reg- 
ionbibliotek, avdelningsföreståndare och servicechefer vid bibliotek. 

 

 02KIR020     Grundlön          2 8 .2.2018 

2 716,00 € 

Sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR042) 

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med sakkun- 
niguppgifter i anslutning till bibliotekets samlingar och informations- 
tjänst, med utbildning eller med planering, samordning och produktion 
av andra tjänster. 

 
Också chefsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna. 

Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen. 

Till lönepunkten kan höra till exempel bibliotekarier, informatiker och 
specialbibliotekarier.
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 02KIR042     Grundlön          2 8 .2.2018 

2 516,00 € 
 

Krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR050) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter inom bib- 
liotekstjänster där de har ansvar för kundservicen, någon annan ser- 
vicehelhet eller en del av den. 

 
Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör att betjäna kunder och 
ordna material. Också arbetsledning kan ingå i arbetsuppgifterna. 

 
Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande 
tidigare examen på institutnivå, lämplig yrkesinriktad grundexamen 
eller examen på gymnasialstadienivå i enlighet med 3 § 
biblioteksförordningen för landskapet Åland (ÅFS 87/2003). (ÅL). 

 

Till lönepunkten kan höra t.ex. specialbiblioteksfunktionärer, biblio- 
teksfunktionärer, bibliotekssekreterare och informationssekreterare. 

 

 02KIR050     Grundlön          2 8 .2.2018 
2 316,00 € 

 

Yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR060) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter i biblio- 
teksbranschen. Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör bl.a. att be- 
tjäna kunder och ordna material. 

 
Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad grundexa- 
men. 

 
Till lönepunkten kan höra t.ex. biblioteksfunktionärer. 

 

 02KIR060     Grundlön          
2 8 .2.2018 

2216,00 € 
 

Grundläggande serviceuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR070) 
 

De som hör till denna lönepunkt utför grundläggande serviceuppgifter 
och deltar i bibliotekets kundbetjäning. Till uppgifterna kan höra bland 
annat att ställa i ordning och sortera biblioteksmaterial och övervaka 
bibliotekslokalerna. 

 

Till lönelönepunkten kan höra t.ex. sorteringsbiträden och biblioteksbi- 
träden. 

 02KIR070     Grundlön          2 8 .2.2018 

1 916,00 €



Cirkulär 3/2018 bilaga 2 7 (13) 

 

 

 

 

 
BILAGA 2  ▌  PERSONAL INOM KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTER 

 

 

§ 3 Lönesättningen för museitjänster 
 
Lednings- och chefsuppgifter inom museitjänster (02MUS022) 

 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dem som hör till denna löne- 
punkt är lednings- och chefsuppgifter vid museum. Också kundarbete 
kan ingå i arbetsuppgifterna. 

 
Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen. 

 
Till lönepunkten kan höra till exempel intendenter och museichefer. 

 
 02MUS022   Grundlön          
2 8 .2.2018 

2 716,00 € 
 

Sakkunniguppgifter inom museitjänster (02MUS040) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med sakkun- 
niguppgifter i anslutning till samlingar och utställningar, med utbild- 
ning eller med planering, samordning och produktion av andra tjäns- 
ter. Också chefsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna. 

 
Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen. 

 
Till lönepunkten kan höra t.ex. museiamanuenser, forskare vid mu- 
seum och museilektorer. 

 

 02MUS040   Grundlön          2 8 .2.2018 
2 516,00 € 

 

Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter inom museitjänster (02MUS060) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter i musei- 
branschen. 

 
Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen, 
motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grun- 
dexamen. 

 
Till lönepunkten kan höra t.ex. konservatorer, museimästare, musei- 
assistenter och utställningssekreterare. 

 

 02MUS060   Grundlön          2 8 .2.2018 

2 216,00 €
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Grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster (02MUS070) 
 

De som hör till denna lönepunkt utför grundläggande serviceuppgifter 
inom museitjänster. Till uppgifterna kan höra övervakning av lokaler 
och utställda föremål samt andra stöduppgifter i museiverksamheten. 

 
Till lönepunkten kan höra t.ex. museibiträden och museiassistenter. 

 
 02MUS070   Grundlön          
2 8 .2.2018 

1 916,00 € 
 

§ 4 Lönesättningen inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster 
 
Lednings- och chefsuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster 
(02VAP020) 

 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dem som hör till denna löne- 
punkt är lednings- och chefsuppgifter vid en verksamhetsenhet eller 
inom ett verksamhetsområde. Också sakkunnigarbete kan ingå i ar- 
betsuppgifterna. 

 
Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen eller motsvarande ti- 
digare examen. 

 
Till lönepunkten kan höra t.ex. kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritids- 
sekreterare, kordinatorer och ledande kordinatorer. 

 

 02VAP020    Grundlön          2 8 .2.2018 
2 416,00 € 

 

Krävande yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster 
(02VAP050) 

 
De som hör till denna lönepunkt arbetar bl.a. med utveckling av kul- 
tur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster, planering och ledning av 
verksamheten samt utredning och prognostisering av kundernas be- 
hov.  Också arbetsledning och handledning kan ingå i arbetsuppgif- 
terna. 

 
Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande 
tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen. 

 
Till lönepunkten kan höra t.ex. specialungdomsarbetare, specialid- 
rottsinstruktörer, ansvariga idrottsinstruktörer/ungdomsledare, kultur- 
producenter, kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidsplane- 
rare/koordinatörer.
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 02VAP050    Grundlön          2 8 .2.2018 

2 316,00 € 
 

Yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP060) 
 

De som hör till denna lönepunkt ger grupphandledning och individuell 
handledning och utför anknytande kundarbete. 

 
Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen, 
motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grun- 
dexamen. 

 
Till lönepunkten kan höra t.ex. ungdomsledare, idrottsinstruktörer, 
kulturinstruktörer och ungdomsarbetare. 

 

 02VAP060    Grundlön          2 8 .2.2018 
2 216,00 € 

 

Grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster 
(02VAP070) 

 
De som hör till denna lönepunkt utför olika grundläggande service- 
uppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidstjänster. 

 
Till   lönepunkten   kan   höra   till   exempel   klubbledare,   badvak- 
ter/simövervakare, idrottsplansskötare och simlärare. 

 

 

 02VAP070    Grundlön          2 8 .2.2018 
1 916,00 € 

 

Tillämpningsanvisning för lönesättningen 
 

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgifts- 
relaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i 
AKTA. 

 
Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsuppgifter och de 
förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart uppgiftsbeteckningen är inte 
avgörande. 

 

Utbildning 
 

Om det för en befattning som hör till lönepunkten förutsätts högre utbildnings- 
nivå än vad som anges i lönepunkten, är det i allmänhet ett tecken på att 
också arbetets svårighetsgrad förutsätter en uppgiftsrelaterad lön som är klart 
högre än grundlönen. Till exempel om en konservator i lönepunkt 02MUS060
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förutsätts ha yrkeshögskoleexamen. Se punkt 3.1 Utbildning i tillämpningsan- 
visningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. 

 

Chefsställning 
 

I arbetsuppgifterna för dem som omfattas av lönebilagan kan ingå chefsuppgif- 
ter eller arbetsledning. Detta bör också beaktas i arbetsvärderingen. I fråga om 
bestämningen av lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställ- 
ning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. 

 

Arbetsvärdering 
 

Förändringar i verksamhetsbetingelserna (t.ex. sätten att producera tjänster 
förändras, tekniken, arbetsredskapen och arbetsmetoderna utvecklas och kra- 
ven på kundservicen ökar) kan påverka arbetsuppgifternas innehåll. När ar- 
betsuppgifterna ändras bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och 
uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för 
arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i 
AKTA. 

 
I arbetsvärderingen värderas uppgifterna i samma lönepunkt hos samma ar- 
betsgivare samtidigt och dessa uppgifter jämförs också sinsemellan. Arbets- 
värderingen kan utsträckas till att gälla uppgifter i olika lönepunkter i lönebilaga 
2, när uppgifterna är jämförbara med varandra. 

 

—  — —
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  BILAGA 8    SERVICEPERSONAL INOM ÖVRIGA SEKTORER   
 

§ 1 Tillämpningsområde 
 

Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som 
arbetar i städbranschen, med transport, inspektioner eller kontroller i 
trafikbranschen eller med grundläggande serviceuppgifter inom öv- 
riga sektorer, på det sätt som framgår nedan. 

 

Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen 
 

Förmansuppgifter utanför lönesättningen 
 

‒   Förmansuppgifter vid tvätterier 
 

Uppgifter utanför lönesättningen 
 

Om en anställd med dessa arbetsuppgifter, utöver de uppgifter som 
anges i denna bilaga, också arbetar med till exempel kostservice, står 
befattningen i allmänhet utanför lönesättningen. Som referensgrupp kan 
då i allmänhet utöver uppgifter i städbranschen användas lönen för an- 
ställda som arbetar med kostservice. 

 
I fråga om bestämningen av lönen för personal utanför lönesättningen, 
se § 8 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA. 

 

§ 2 Lönesättningen för servicepersonal inom övriga sektorer 
 

Uppgifter i städbranschen (08SII070) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika städ- och lokal- 
vårdsuppgifter. 

 
Till lönepunkten kan höra till exempel städare, anstaltsvårdare och lo- 
kalvårdare. 

 
Tillämpningsanvisning för lönepunkt 08SII070 

 

Se tillämpningsanvisningen för bilaga 4 § 3 Lönesättningen för grund- 
läggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården 

 

 08SII070       Grundlön          2 8 .2.2018 
1 966,00 € 

 

Transportuppgifter i trafikbranschen (08LII070) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika transportuppgifter 
inom kollektivtrafiken.
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Till lönepunkten kan höra t.ex. busschaufförer, spårvagnsförare och 
metroförare. 

 
 08LII070       Grundlön          2 8 .2.2018 

2 166,00 € 
 

Inspektions- och kontrolluppgifter i trafikbranschen (08TAR070) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika uppgifter i anknyt- 
ning till inspektioner och kontroller. 

 

Till lönepunkten kan höra t.ex. parkerings- och biljettkontrollanter. 
 

 08TAR070    Grundlön          2 8 .2.2018 
2 066,00 € 

 

Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer (08PER070) 
 

Till denna lönepunkt hör grundläggande serviceuppgifter som inte 
nämnts i andra lönebilagor och lönepunkter. 

 
Till lönepunkten kan höra till exempel maskintvättare, försäljare, ser- 
vicemän, gårdskarlar, lagerarbetare, logistikarbetare, biljettförsäljare, 
kassörer och textilvårdare. 

 

 08PER070    Grundlön          2 8 .2.2018 

1 896,00 € 
 

Tillämpningsanvisning för lönesättningen 
 

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgifts- 
relaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i 
AKTA. 

 
Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsuppgifter och de 
förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart uppgiftsbeteckningen är inte 
avgörande. 

 

Arbetsvärdering 
 

Förändringar i verksamhetsbetingelserna (t.ex. sätten att producera tjänster 
förändras, tekniken, arbetsredskapen och arbetsmetoderna utvecklas och kra- 
ven på kundservicen ökar) kan påverka arbetsuppgifternas innehåll. När ar- 
betsuppgifterna ändras bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och 
uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för 
arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i 
AKTA.
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BILAGA 8  ▌  SERVICEPERSONAL INOM ÖVRIGA SEKTORER 

 

 

I arbetsvärderingen värderas uppgifterna hos samma arbetsgivare och i 
samma lönepunkt samtidigt och dessa uppgifter jämförs också sinsemellan. 
Arbetsvärderingen kan utsträckas till att gälla uppgifter i olika lönepunkter i lö- 
nebilaga 8, när uppgifterna är jämförbara med varandra. 


