
Din lønn – 
ditt ansvar?  

For deg som jobber innen 
Spekterområdet – her har du noen tips.
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Individuell vurdering skal gi grunnlag for lønnsfastsettelse 
ved nyansettelse, stillingsendringer og ulike lønnsreguleringer.

Lønn skal som hovedregel vurderes og fastsettes på grunnlag 
av avtalte vurderingskriterier som for eksempel:

 Arbeids- og ansvarsområde
 Relevant og anvendbar kompetanse
 Markedssituasjon
 Jobbutførsel
 Innsats og resultat

Flere lokale tari� avtaler har spesifikke vurderingskriterier 
som gjelder for deg og din arbeidsgiver. Kontakt din tillits-
valgt for mer info.

Mange av NITOs medlemmer er sikret minimumslønn i lokale 
tari� avtaler. Vær likevel klar over at dette ikke skal være til 
hinder for at en individuell vurdering kan gi grunnlag for et 
høyere lønnsnivå. 

Økt ansvar, økt kompetanse og ekstraordinære resultater og 
innsats skal lønne seg!

Lønnsfastsettelse



Det er viktig å ha et bevisst forhold til eget lønnsnivå 
og egen lønnsutvikling.

Din første lønn danner basis for din videre lønnsutvikling. 
Vær derfor årvåken, innhent relevante lønnsopplysninger, 
forbered argumentasjon og still lønnskrav før du signerer 
ansettelsesavtale. 

Dersom du etter hvert opplever at ditt lønnsnivå eller din 
lønnsregulering sakker akterut – kontakt tillitsvalgt for råd 
og be om en lønnssamtale med nærmeste leder. 

NITO sine tillitsvalgte og de lokale forhandlingsutvalg bistår, 
men utfordringer må gjøres kjent for at tillitsvalgte skal 
kunne hjelpe. 

NITO har mange medlemmer så det er viktig at du aktivt 
fremmer din sak. 

Husk – still lønnskrav ved:
Nyansettelse og stillingsendringer, kompetanseheving, 
utvidet ansvarsområde eller nye arbeidsoppgaver samt ved 
ekstraordinære resultater og innsats.

Lønnskrav



Sentral tari� avtale mellom Spekter og SAN gir alle NITOs 
medlemmer rett til en årlig lønnssamtale. Lønnssamtalen 
gir deg mulighet til dialog med leder og du kan påvirke eget 
lønnsnivå og egen lønnsutvikling. Det kan være krevende, 
men ta imot tilbudet likevel! Du har ingenting å tape, men 
alt å vinne...

Tips til lønnssamtalen: 

 Følg med på egen lønnsutvikling.
 Har det vært endringer i stillingen?
 Hvordan ligger du an i forhold til andre 

      sammenlignbare grupper? 
 Hvordan er markedet for arbeidstakere

      med din kompetanse? 
 Hva er du verd for din arbeidsgiver? 
 Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som 

      er aktuelt å diskutere? 
 Hold deg til fakta som kan dokumenteres.

Lønnssamtale 
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STÅ PÅ OG LYKKE TIL!

For mer info, ta kontakt med din tillitsvalgt, det lokale 
forhandlingsutvalget eller logg deg på www.nito.no 



Vigdis Fjeld, FTV Helse Bergen
Sarah Gjerde Myhre, FTV Helse Stavanger

Bente Omenås, FTV Helse Fonna
Anne Bjørlykke, HTV Helse Vest IKT

Toril Østvold, KTV for SAN Helse Vest

Avsender
Konserngruppen NITO Helse Vest


