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Navn og takk for at jeg fikk komme.  Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke 
med dere som har vært innom stand vår. Takk for spørsmål og innspill. 



Fokus område i presentasjonen

• Lønn ved ansettelse

• Lønns justering ved endring av oppgaver

• Lov og avtaleverk



• Arbeidstaker kan forhandle lønn direkte med sin leder

• Leder får informasjon og mulighet til å forhandle direkte med 
arbeidstaker

Mulige gevinster : 

• Langsiktige planer på ønsket kompetanseutvikling og hvordan 
lønnen skal justeres.

• Forventningsavklaring og realitetsorientering

• Dere ledere kan informere direkte om hvilke kriterier dere prioriterer

Lønnssamtaler er ett viktig verktøy

NITO følger spekters forhandlingsmodell som baserer seg på lokale forhandlinger på 
virksomheten /sykehuset. NITO medlemmer får ikke en pott sentralt.For at den lokale 
modellen skal fungere så trenger vi lønnssamtalene.

Når dere skal ha samtalene må dere bestemme selv. En mulighet er medarbeidersamtale 
på høsten og lønnssamtale på våren. Da kan man se om de mål som ble satt i 
medarbeidersamtalen er nådd og om dette kan gi grunnlag for lønnsjustering.

Dere ledere har en stor arbeidsbelastning og det kan hende en samtale i løpet av året er 
der dere får til. Det finnes skjema som kan brukes som en hjelp til å kommunisere og få 
en god samtale. Det er kriterier dere skal gi lønn etter , men dere kan selv velge hvilke 
kriterier deres avdeling prioriterer.



• Når dere ansetter og vurderer lønnen – ansett på høyere lønn enn 
sammenlignbare kollegaer.

• Få en oversikt over hva de ansatte med samme kompetanse / 
utdanning i andre avdelinger tjener. Meld utilsiktede skjevheter 
oppover i systemet 

• Samarbeid med ledere i andre avd og legger strategier sammen.

NITO ønsker at  dere ledere

Eks: Hvor mye tjener den som søker allerede? Hvilken kompetanse innehar søker? Hva 
slags arbeidsoppgaver vil søker ha? Hva tjener kollegaer med samme ansiennitet 
kompetanse og arbeidsoppgaver?

Sykehus er offentlige virksomheter og dere kan be HR om å få en lønnsoversikt på de 
dere måtte ønske. Andre ledere , andre ansatte i andre avdelinger.

Dere hjelper NITO forhandlingsledere hvis dere jevnlig har møter der lønn og strategier 
for lønnsjusteringer diskuteres. Enten alene eller sammen med andre ledere.



NITO ønsker

• At alle foretak / virksomheter har en lønnspolitikk som er skrevet 
ned.

• Dere ledere har oversikt over lønnsnivå til ansatte med annen 
kompetanse / utdanning ved de andre avdelingene i foretak 
/virksomheten

• Dere ledere har oversikt over lønnsnivå ved  geografisk nærliggende 
foretak/virksomheter

Sett dere inn i lønnspolitikken som er gjeldene ved deres sykehus /virksomhet. Hvis det 
ikke finnes noen så foreslå at det lages en. Kan også lages lønnspolitikk for avdelingen 
men den må ha grunnlag i den overordnede og inneholde egen del særskilt for 
avdelingen-. Husk droftingsplikt med tillitsvalgte

Husk at startlønn/inngangslønn er svært viktig, fordi den er toneangivende for 
videre lønnsutvikling. Her har dere en gylden anledning til å bygge opp lønnsmassen 
i egen avdeling.



Lønn ved endring av arbeidsoppgaver

• Omstillinger

• Merarbeid / økt arbeidsbelastning

• Nøkkelpersonell

Ved omstillinger i virksomhetene er det drøftingsplikt når det gjelder lønn. Det er viktig 
at denne overholdes. Ta en prat med tillitsvalgte om det dere tenker å gjøre er av en slik 
art at de tillitsvalgte synes det bør drøftes.

Flere arbeidsoppgaver i tillegg til de man allerede har: Snakker dere lønn da – det bør 
gjøres lønnsvurderinger i slike tilfeller. NITO mener at  slike lønnsopprykk skal tas fra 
budsjett. Viktig at dette avklares på forhånd.

Når det settes opp investeringsbudsjett til nye instrumenter osv. Husk at det er lurt å 
legge inn penger til  lønnsjustering. Ansatte som skal ha særlig ansvar for instrumentet 
skal forhåpentligvis ha enn samtale om lønn. Lønnsjustering  bør være en vurdering på 
ett tidlig tidspunkt. 

Nøkkelpersonell som kanskje går fra vaktstilling til dagstilling – ser dere på lønnen slik 
at den ansatte ikke går ned i lønn?

NITO ønsker at de ansatte skal ha funksjon /arbeidsbeskrivelser som inneholder 
arbeidsoppgavene og lønnen og om det er ett funksjonstillegg eller lønnsjustering.  
Beholder man lønnen hvis funksjonen endres /sier opp selv eller avdelingen ikke har 
behov lenger.





Lønnsoppgjør kan NITO få mer 

• Gi forhandlingslederne både på NITO og arbeidsgiversiden 
informasjon om hva DIN avdelings bidrag er i foretaket / 
virksomheten før forhandlingene. 

• Ledere :Ha uformelle/formelle møter i løpet av året med tillitsvalgte 
der lønn diskuteres.

• HA fokus på din egen lønn. NITO vil at lederne også skal ivaretas  
og ha en god lønn. 

Har dere informasjon om spesielle forhold i egen avdeling som tilsier at NITO bør få mer 
i potten enn andre?

• Aktivitet

• Inntjening til virksomheten

• Nøkkelpersonell. 

• Sykehuset vil ikke klare seg uten kompetansen NITO medlemmer har

• Ved mitt foretak lager vi en presentasjon over hva våre medlemmers bidrag er i 
pasientbehandlingen. Antall analyser inntjening kompetanse. 

Spekter sier at det skal være innen frontfagets ramme, men de sier også at det skal være 
en norm over tid og at virksomhetene kan gi den prosent de mener er rett til 
organisasjonene, bare virksomheten som helhet holder seg til rammen. 

Hvis rammen er 2,4 % så kan NITO få eks 1,4 % ett år og mer ett annet år. Her kommer 



dere ledere inn, hvis dere melder inn behov og argumenter til forhandlingsleder for 
arbeidsgiver og til forhandlingsleder for NITO, så kan vi sammen få mer slik at dere har 
større pott å fordele. .

Dere som er ledere sitter som regel på mer tallmateriale enn tillitsvalgte, del det gjerne. 
Lønninger i offentlig sektor (inkludert helseforetakene) er offentlige.

Diskuter strategier og utfordringer mht lønnsnivå med HR. 



Lover og overenskomster

• Arbeidsmiljøloven
– Gjelder alle i Spekter

• Hovedavtalen
– Forhandles sentralt

– Gjelder alle i SAN

• A-delen
– Gjelder alle i Spekter

• A1
– Forhandles sentralt 

– Gjelder HF’ene og Lovisenberg Sykehus

• B-del
– Forhandles lokalt

Det dere ser her er lover og fremforhandlede rettigheter som er samlet i 
tariffavtaler. Noe gjelder alle ansatte uavhengig av om de er organisert eller ikke.. 

Arbeidsmiljøloven gjelder alle ansatte og er til for å verne oss som arbeider i det 
norske arbeidslivet. 

Hovedavtalen beskriver arbeidstaker/arbeidsgivers rettigheter og plikter og 
medbestemmelse. Spekter er arbeidsgiverorganisasjonen vi forhandler med . SAN 
står for sammenslutningen av akademikere I Spekter (NAVO tidligere derfor N). 

A-delsoverenskomsten blir forhandlet sentralt og inneholder ikke forhandlinger 
om penger/lønn, men sier blant annet noe om hvilke frister som er satt for de 
lokale forhandlingene og om lønnssamtaler (kommer inn på det litt senere). Dette 
gjelder alle bedriftene I spekter. Lønn ved sykdom svangerskap osv

A1 overenskomstene: en A1 for område 4 lovisenberg og en for område 10 som 
er helseforetakene. De inneholder sosiale bestemmelser deriblandt pensjon. Hvis 
det er noen fra Lovisenberg her så må dere lese I den som gjelder for dere ikke 
den som gjelder for helseforetakene.

A2 omhandler også lønn for de som forhandler dette sentralt. Gjelder ikke NITO 



medlemmer.

B-del overenskomst : Blir forhandlet på virksomhetsnivå og inneholdet er unikt for den 
enkelte organisasjon. NITO har sin Den norske jordmorforeningen har sin TEKNA har sin 
osv.

Det er viktig at dere vet innholdet I alle disse lovene og overenskomstene. NITO 
tillitsvalgte krever selvfølgelig ikke at dere til enhver tid husker det som står der. Det vi 
forventer er at dere leser i dem når dere lurer på noe. Etter hver avsluttet forhandling så 
bør dere lese om det har kommet inn noe nytt. Eller be tillitsvalgte informere dere om det 
som er nytt.



Lønnssamtalen

Overenskomstens A-del sier i kapittel II, kulepunkt 2:

«I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle 
lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale»

«Lønnssamtale skal også gjennomføres med arbeidstakere som er 
unntatt overenskomsten»

NITO tilbyr kurs i lønnssamtaler – reiser ut til til arbeidsplassen om 
ønskelig.

Husk dere ledere skal også ha lønnssamtaler. Har dere det? Vet deres ledere at dere skal 
ha det?

Det er mange diskusjoner som går på at man har ikke fått pengene enda , det er så lite å 
fordele osv. Det er igjen viktig å vite hva som står i B- delene som er unike for hver 
virksomhet. Lønnsvurderingene skal gjøres på bakgrunn av kriteriene i B-delen. 
Kriteriene er ofte satt slik at alle kan oppnå noe. En idé er å ha en strategi på hvilken av 
kriteriene du som leder vektlegger i de ulike oppgjørene, og å diskutere dette med TV før 
lønnssamtalene utføres.  

Det som er viktig å formidle er hvorfor dere ledere prioriterer som dere gjør, og å 
formidle hva den enkelte arbeidstaker kan ha fokus på for å få litt mer av potten eller evt. 
få noe på budsjett.

NITO holder kurs i lønnssamtaler og personene som har dette som ansvarsområde reiser 
ut og holder kursene. Kursene  kan holdes både med ansatte og ledere sammen slik at 
dere får lik informasjon men det kan også holdes kurs kun for ledere.



NITO lønnspolitikk overordnede mål 
2015-2018

Våre medlemmer har en lønnsvekst 
som er like bra eller bedre enn om de 

ikke var medlem av NITO

Dette er ett vanskelig mål å oppnå. Vi trenger dere ledere for å oppnå det.

Dere ledere er en liten gruppe som gjør en formidabel jobb. Har dere høyere lønn / like 
bra som de andre lederne i virksomheten ? Har dere bedt om å få se de andres lønn for å 
diskutere eget lønnsnivå. Husk at tillitsvalgte er det for dere også og kan hjelpe dere med 
å formulere argumenter hvis ønskelig

NITO mener at dere skal en lønn som står i forhold til stillingens innhold. Jeg mener at 
ledere på alle nivå  skal tjene mer / utbetalt mer enn sine ansatte 

Håper alle i salen har rett på overtidsbetaling tror ikke noen av dere innfrir kravene i  
særskilt uavhengig stilling. Hvis dere ikke har rett på overtid be NITO juristene se på 
avtalene deres. Vi har vært inn i flere slike saker og vunnet dem alle.

AVSLUTNING

Jeg jobber med lønn dere jobber som ledere. Vi ønsker det samme. Fornøyde ledere 
ansatte og medlemmer og ett godt helsevesen. Vi vil ha de beste medarbeiderne.



Takk for oppmerksomheten

Har dere spørsmål eller innspill til 
tariffutvalget

All kontaktinformasjon ligger på

www.nito.no

Jeg har en halv time så jeg skummer overflaten og dere må bare komme til standen og 
spørre eller sende mail.


