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Tariffavtaler/overenskomster

Hovedavtalen

►Forhandles sentralt, gjelder for alle 

A-dels overenskomsten 

►Forhandles sentralt, gjelder for alle 

Overenskomster del A1 – sosiale bestemmelser

►Forhandles sentralt 

►Spesifikk for hvert område, f.eks. område 10 Helse 

B-dels overenskomster

►Forhandles lokalt og er spesifikk for hver virksomhet f.eks. helseforetak



Lønnsoppgjørene – SAN/Spekter 
forhandlingsprosessen



Uenighet - mekling og fare for streik



Lokal forhandlingsmodell  



Lønnsfastsettelse

Lønn fastsettes:

► Under og like i etterkant av de årlige lønnsoppgjørene

► Mellom lønnsoppgjørene resten av året

LØNN ER FERSKVARE og skal for NITO sine medlemmer fastsettes etter en 

konkret individuell vurdering.  



Lønnsfastsettelse

► Nyansettelser

► Stillingsendringer ved nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder

► Kompetanseheving – relevant og anvendbar 

► Beholde/rekruttere - markedskrefter

All lønnsregulering kan ikke vente til og forventes kompensert for i 

lønnsoppgjørene. Frontfagsrammen er dessverre til hinder for dette. 

Lønnsmessige utfordringer må derfor håndteres forløpende.  



Begrensninger

► Frontfagsrammen - styrer størrelsen på penge sekken

► HR - overstyrer mellomledere sin lønnsfastsettelse

► Fullmakts matriser - hemmer mellomledere i å fastsette lønn



Begrensninger

► Kortsiktig tenkning – lønner for lavt ved ansettelse og omfordeler ikke 
tilgjengelige lønnsmidler 

► Kultur, holdninger og manglende vilje - holder lønninger nede

► Uvitenhet – man vet ikke hva andre tjener 

► Taushet – ingen andre enn oss selv som taler vår sak

► Egen lønn – kan være hemsko for andres lønn



Handlingsrom

► Indirekte lønnsarbeid – bruk tariffen til å fastsette lønn mellom 
lønnsoppgjørene

► Tenk fremover – sørg for et riktig lønnsnivå fra dag en

► Minn HR om at de skal være rådgivende, ikke bestemme, når lønn 
skal fastsettes

► Kunnskap - se på tvers av enheter og yrkesgrupper, etterspør og 
innhent lønnsdata. Hvordan ligger Bioingeniørene an…? Hvorfor…? 



Handlingsrom

► Frem snakk Bioingeniører og NITOs medlemmer

► Unngå taushet - sett lønn på agendaen, det man fokuserer 
på forsterker seg

► Sørg for åpenhet – snakk lønn på alle nivåer, og mellom 
enheter og yrkesgrupper!



Handlingsrom

► Vær aktiv i budsjettarbeidet og hold på lønnsmidlene

► Dialog med den enkelte – etterlev tariffen og tilby lønnssamtaler

► Markedssituasjon – når tilstede, sørg for å bruk den!

► Ledere – ved å fremme og tale egen sak kan dere også hjelpe andre

► Mange bekker små/de må skritts vei…  



Hvordan oppleves handlingsrommet…? 

Ordet er fritt!



Hvordan kommunisere og 
samarbeide med tillitsvalgte?



Tillitsvalgt apparatet



Tillitsvalgte – en viktig brikke …

De ansatte

Tillitsvalgt

Leder



Tillitsvalgte sin rolle

Sikre dialog og 
samarbeid

Være en 
pådriver

Gi råd og 
veiledning

Være en 
støttespiller og 
omsorgsperson

Fokusere på 
behov og 

muligheter

Inneha 
kompetanse



Endring og omstilling – sørg for reell innflytelse



Suksessfaktorer….

➢Jevnlige og avtalte dialogpunkter med fast agenda

➢Se fremover og prøv å være i forkant

➢Tenk helhetlig, men ikke glem individer 

➢Løs utfordringer på lavest mulig nivå og riktig nivå

➢Ingen saker er helt like, det finnes ingen fasitsvar

➢Åpenhet og små grep er betydningsfulle

➢I «fredstid» - sørg for et godt samarbeidsklima  



Spørsmål?



Lykke til med lønnsarbeidet og 
samarbeidet med de tillitsvalgte! 

Takk for oppmerksomheten ☺


