
NITOs lønnspolitikk 2021 - 2024   

 

1. Lønnspolitikkens overordnede mål  

NITOs medlemmer skal ha et lønnsnivå og en lønnsutvikling som gjenspeiler deres 

kompetanse, verdi for virksomheten og viktigheten i samfunnet. Det skal lønne seg å være 

NITO-medlem.  

 

2. Lønnspolitiske prinsipper 

Prinsippet om lokal lønnsdannelse/lokal lønnsfordeling gjelder innenfor alle NITOs 

avtaleområder. Erfaring viser at reelle lokale forhandlinger med individuell lønnsfastsettelse 

på den enkelte arbeidsplass er det lønnsdannelsessystemet som gir best resultater over tid for 

våre medlemmer. 

 

Når lønnsdannelsen/lønnsfordelingen understøttes av etablerte og objektive lønnskriterier, vil 

den i større grad ha gjensidig legitimitet hos begge parter. Dessuten vil lønnssamtaler gi både 

ansatte og arbeidsgiver mulighet til å påvirke den enkelte ansattes lønnsutvikling, så vel som 

klargjøring av partenes respektive mål og forventninger. 

 

NITOs lønnspolitikk tar derfor utgangspunkt i at lokal lønnsfastsettelse er det viktigste 

virkemiddelet for å styrke lønnsutviklingen for våre medlemmer. Arbeidet med å styrke 

samarbeidet mellom arbeidsgiver og NITO om lokal lønnsdannelse skal prioriteres. 

Følgende lønnspolitiske prinsipper legges til grunn for lønnsdannelsen/ lønnsfordelingen i 

bedriftene hvor våre medlemmer arbeider: 

 

2.1 Lokal lønnsdannelse/lønnsfordeling 

A. NITO skal etablere avtaler som sikrer våre medlemmer rett til å føre reelle lokale 

lønnsforhandlinger i alle virksomheter.  

B. NITO mener at lønnsforhandlingene skal føres i den enkelte virksomhet og at lønn skal 

tilpasses lokale forhold. 

C. NITO mener at lokal lønnsdannelse/lønnsfordeling basert på objektive kriterier vil gi 

medlemmene en best mulig og ansvarlig lønnsutvikling. 



D. NITO mener det er vesentlig at både arbeidsgiver og arbeidstakerne har reell påvirkning på 

lønnsutviklingen i egen virksomhet. 

E. NITO mener at alle virksomheter skal ha og bruke en lokal lønnspolitikk.   

 

2.2 Individuell og differensiert lønn 

A. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår skal sikres gjennom individuelle tilpasninger 

innenfor rammen av kollektive avtaler. For at en slik lønnsmodell skal fungere optimalt, må 

lønnsutvikling også kunne skje utenom de årlige lønnsforhandlingene.  

B. Avtalefestede og objektive kriterier for vurdering av lønn skal være styrende elementer i 

lønnsfastsettelsen.  

C. NITO-medlemmenes lønn skal baseres på den enkelte arbeidstakers stilling/ansvar, 

kompetanse, engasjement og resultater. 

D. Medlemmene skal ha årlige lønnssamtaler med sin leder. 

E. NITO aksepterer ikke lønnsdifferensiering som har basis i noen form for diskriminering. 

 

2.3 Kompetansebasert lønn 

A. Ingeniørkompetanse er en viktig del av bedriftenes humankapital og tilsvarende viktig for 

virksomhetenes verdiskaping og konkurransefortrinn. Dette er en viktig forutsetning som skal 

ligge til grunn ved fordelingen av lønnsmidler i bedriftene. 

B. Utdanning og antall år i relevant praksis, samt erfaring, skal vektlegges ved fastsettelse av 

begynnerlønn i virksomhetene. 

C. Både faglig- og administrativt ansvar skal gi lønnsmessig utvikling.  

 

2.4 Markedsbasert lønn 

A. Lønnsutviklingen for ingeniører må tilpasses tilbud og etterspørsel i det aktuelle 

arbeidsmarkedet. 

 

3. Prinsipielle avklaringer 

Bedriftenes konkurranseevne 



NITO er opptatt av at norsk næringsliv og norske virksomheter er konkurransedyktige, og 

støtter opp om at partene i det norske arbeidslivet må bidra til at bedriftenes konkurranseevne 

styrkes nasjonalt og/eller internasjonalt.  

 

NITO mener at det er de forhold som påvirker konkurranseevnen lokalt, som må være 

styrende. Man skal unngå sentral styring eller påvirkning fra myndigheter eller de sentrale 

partene i arbeidslivet. Bedriftenes lønnskostnader er et av flere forhold som påvirker 

bedriftenes konkurranseevne. 

 

NITO skal arbeide for ny utredning av lønnsdannelsen i Norge. 

 

For offentlig sektor bør ivaretakelse av samfunnsoppdraget vektlegges. Det vil si evnen til å 

yte service og til å oppfylle behov i allmennhetens interesse. NITO skal, sammen med andre 

parter i arbeidslivet, jobbe aktivt og målrettet for å løfte lønnsnivået i offentlig sektor slik at 

gapet til andre sektorer blir mindre. 

 

Det er de avtalte kriterier i overenskomster og tariffavtaler som er utgangspunktet for 

lønnsforhandlingene.  

 

Likelønn 

NITO aksepterer ingen form for lønnsdifferensiering som har basis i diskriminering.  

Medlemmene skal ikke tape lønnsmessig på å ta ut foreldrepermisjon. 

 

Arbeidsgivers ansvar i lønnsfastsettelsen og lønnsutviklingen 

Arbeidsgiver har ansvaret for den enkeltes lønnsnivå og lønnsutvikling og skal informere om, 

og kunne begrunne, resultatet av lønnsoppgjøret. 

 

Tillitsvalgte og arbeidsgiver forhandler om hvordan virkemidler som generelle og individuelle 

tillegg mv., skal benyttes i de lokale forhandlingene. 

 



NITO mener det er et arbeidsgiveransvar å fordele lønnsmidler som er fremforhandlet til 

individuelle tillegg. Lønnsmidlene fordeles mellom de enkelte arbeidstakerne i virksomheten 

på bakgrunn av omforente, objektive kriterier forhandlet frem og/eller utviklet i samarbeid 

med tillitsvalgte. 

 

Det presiseres at tillitsvalgte ikke bør være med og fordele lønn til enkeltmedlemmer under 

årlige forhandlinger.  

 

Utdanning og realkompetanse 

Avtalefestede ev. omforente, objektive kriterier for vurdering av lønn skal være styrende 

elementer i lønnsfastsettelsen. Den samlede kompetanse tilegnet gjennom utdanning og 

erfaring skal ligge til grunn for den enkeltes lønnsfastsettelse.  

 

NITO mener at utdanningsnivå skal gjenspeiles i lønnsnivået. Utdanning skal lønne seg, og de 

som tar høyere utdanning skal tjene på det.  

 

NITO mener at både formalkompetanse og realkompetanse er viktige elementer når 

kompetanse skal vurderes. Begge elementene skal inngå i vurderingen av lønnsfastsettelse til 

den enkelte ansatte. 

 

Tillitsvalgtes rolle i virksomhetene 

De tillitsvalgte har en viktig rolle i alle virksomheter gjennom forhandlinger og drøftinger, 

som samarbeidspartnere og problemløsere. Tillitsvalgtes arbeid er kompetansegivende og skal 

gi lønnsmessig uttelling. Tillitsvalgte skal ha rett til fri med lønn for å utøve sitt tillitsverv. 

 

Handlingsrom 

Innenfor forhandlingssystemet i det enkelte tariffområde, må NITOs tillitsvalgte benytte de 

virkemidler og strategier som er mest hensiktsmessig for å oppnå målet om best mulig 

lønnsnivå og lønnsutvikling for medlemmene.  

 

Disse virkemidlene kan f.eks. være generelle tillegg, individuelle tillegg, tillegg for grupper, 

særtillegg osv.  



 

Øvrige forhold  

NITO mener at reisetid utenom ordinær arbeidstid skal godtgjøres som lønn, herunder som 

overtid når øvrige vilkår for overtidsgodtgjøring er oppfylt. 

 

NITO understreker at arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven er vernebestemmelser 

og at unntaksadgangen ved særlig uavhengig stilling skal begrenses.  

 

NITO mener at etablering av kompetansefond på det enkelte arbeidssted må inn i 

tariffavtalene. 
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