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1 Innledning 

Bestemmelsene i landsoverenskomsten for høyskoler forutsetter at VID vitenskapelige høgskole har 
en egen lønnspolitikk. Lønnspolitikk er et styringsdokument for det lønnspolitiske arbeidet ved VID 
vitenskapelige høgskole og skal bidra til oppnåelse av høgskolens mål og strategiplan og sikre 
unngåelse av tilfeldige lønnsforskjeller og lønnsfastsetting.  
I tråd med tradisjonen og fremtidige behov i samfunnet, nasjonalt og globalt, er VIDs visjon og 
oppdrag å være  

Én verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og 
forskning og med samfunnsmessig og kirkelig relevans. 

Videre bygger VID som virksomhet på følgende verdier: 
• Helhetlig menneskesyn 
• Solidarisk engasjement 
• Fremtidsrettet kunnskap 
På denne bakgrunn er følgende motto valgt for VID: 
Engasjert for mennesket – lokalt og globalt 
 
Visjonen gjenspeiles også i de fire virksomhetsmål som høgskolen har satt seg, og som stiller tydelige 
krav blant annet ved at høgskolen skal tilby forskningsbasert og praksisrelevant utdanning og være 
en sentral arena for helse- og sosialfaglig, teologisk, diakoni- og misjonsfaglig forskning av høy 
internasjonal kvalitet. 
 
Lokal lønnspolitikk vedtas av rektor etter drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ved 
høgskolen. Lokal lønnspolitikk gjennomgås i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og 
arbeidsgiver foretar i samarbeid med tillitsvalgte en vurdering av kriteriene i lønnspolitikken og 
trekker ut de kriteriene som skal tillegges særlig vekt ved forhandlingene.  

2 Mål 

Den lokale lønnspolitikken skal være forankret i høgskolens mål og være en integrert del av den 
samlede politikk, strategier, planer og virkemidler. Det skal være en naturlig sammenheng mellom 
den enkelte arbeidstakers kompetanse, virksomhetens kompetansebehov og lønn (jf. veileder lokale 
forhandlinger HUK-avtalene). 
 
Tariffavtalte lønnssatser og lønnssystemer må praktiseres overfor samtlige ansatte, uorganiserte som 
organiserte. Lokal lønnspolitikk er en del av personalpolitikken og omfatter alle ansatte ved 
høgskolen. Jf. landsoverenskomstens kap. 1.1.3. vedtar styret uttak av «den øverste administrative 
leder, og andre i den øverste ledelse som er engasjert i utforming og gjennomføring av 
virksomhetens personalpolitikk» av overenskomstens regler for fastsetting og regulering av lønn 
etter drøftinger med de lokale arbeidstakerorganisasjonene.  
 
Mål: 
VID vitenskapelige høgskole skal bruke lønnspolitikken som et strategisk virkemiddel og 
styringsverktøy for å rekruttere, utvikle og beholde arbeidstakere med relevant og god kompetanse 
og kvalifikasjoner samt sikre et godt arbeidsmiljø. Lønnsfastsetting kan brukes som middel til å nå 
bedre resultater og må være systematisk, langsiktig og behandles på en åpen og ærlig måte. 
 
Lønnspolitikken skal være et redskap for: 

• Rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. 
• Å bidra til en forutsigbar og enhetlig praksis for lønnsfastsetting ved høgskolen.  
• Å sikre lik lønn for likt arbeid og like lønnsutviklingsmuligheter uavhengig av kjønn. 
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• Å gjøre det mulig å verdsette og belønne arbeidsutførelse på en målrettet måte.  
• Å sikre sammenheng mellom lønn og innsats, kompetanse, arbeidssituasjon og oppnådde 

resultater 
• Å motivere til arbeidsinnsats, initiativ og effektiv ressursutnyttelse 
• Å motivere til egenutvikling og arbeidsglede 
• Å motivere til kompetanseheving basert på VID vitenskapelige høgskole sine til enhver tid 

gjeldende kompetanseplaner  
• Å motivere til økt ansvar 

3 Lønnsfastsetting 

VID vitenskapelige høgskole er omfattet av tariffavtale inngått mellom Virke og organisasjonene og 
Landsoverenskomst for høyskoler. Landsoverenskomsten beskriver både hvordan lønn kan 
fastsettes, hva som er den enkelte stillings opprykksregler og hvordan og når lønn kan endres. 
 
Lønn fastsettes på følgende måter: 

• Ved tilsetting. I henhold til landsoverenskomsten og lokal lønnspolitikk. 
(Landsoverenskomsten 2.5.6) 

• Vurdering etter 12 måneders ansettelse. (Landsoverenskomsten 2.5.6) 
• Kompetanseopprykk for undervisnings- og forskerstillinger.  
• Sentrale tarifforhandlinger 
• Gjennom lokale forhandlinger  

- Årlige forhandlinger (Landsoverenskomsten 2.5.2) 
- Særlige grunnlag (Landsoverenskomsten 2.5.3) 

4 Lønnsplassering av stilling 

Rektor har ansvar for lønnsfastsettelsen ved VID vitenskapelige høgskole. Rektor har delegert 
myndighet til å fastsette lønn: 

• Til leder for enheten - dvs.  
o Prorektor 
o Dekanene 
o Prodekanene 
o Direktørene 
o leder-BLS  
o HR-sjef  
o studiesjef  
o økonomisjef 
o IT-sjef og  
o driftssjef 

i samråd med rektor og/eller HR-sjef/personalkonsulent. Tilbudet knyttes til høgskolens 
lønnssystem og må ligge innenfor de rammer som framgår av stillingsannonsen.  
 

Lønnstilbudet ses for øvrig i sammenheng med: 
• lønnsnivået for allerede ansatte i vedkommende gruppe 
• individuelle kvalifikasjoner i samsvar med de kriterier som benyttes ved lokale 

lønnsforhandlinger  
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• lønn i stilling som vedkommende er kvalifisert for  
• lønn i foregående tilsvarende stilling 
• "markedsverdi" 

 
Denne myndigheten kan ikke delegeres til en studieleder, med mindre det er godkjent av rektor. 
Lønnsfastsetting for timelærere, sensorer mv. kan delegeres av instituttleder til studieleder. Det er 
en forutsetning at retningslinjer og fastsatte satser følges i lønnsfastsetting av timelærere, sensorer 
mv. 
 
Beregning av ansiennitet ved ansettelse – godskrivningsregler  
Lønnsopprykk skjer etter regler fastsatt for stillingskoden. De åtte lønnsstigene i lønnsrammen gir 
plassering og opprykk etter tjenestetid. I Landsoverenskomst for høyskoler defineres hvilke 
godskrivningsregler gjelder og for hvilke stillinger det gjelder spesielle godskrivningsregler 
(konsulentstilling (1065), bibliotekar (1410), førstekonsulent (1408), stipendiat (1017), førstestillinger 
(1198 og 1011) m.fl.).  
  

4.1 Lønnsplassering administrative stillinger 
Det er utarbeidet stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for administrative stillinger. Denne 
rettledende beskrivelsen av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav skal danne grunnlaget for arbeidet 
med stillingsstruktur og brukes i forbindelse med utlysning av stillinger og lønnsplassering av 
stillinger.  
 

4.2 Lønnsplassering vitenskapelige stillinger 
Det er i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og i forskrift om 
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 
spesialistkandidat bestemt felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskerstillinger.  
 
Det er ved VID vitenskapelige høgskole utarbeidet generelle stillingsbeskrivelser for vitenskapelige 
stillinger.  
 

4.3 Lønnsplassering av stipendiater 
Ved utlysning av stilling som stipendiat skal det i tillegg til stillingskode opplyses om lønnsspenn. 
Lønnsplassering for stipendiater skal normalt ligge under lønnsplassering for ansatte i førstestillinger.  
 
Ved tilsetting av stipendiater brukes primært stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 201. 
Stillingskode 1378 kan benyttes der det er særskilte rekrutteringsproblemer, eller det foreligger 
andre særlig begrunnede hensyn.  
 
Ansatte ved høgskolen som søker på utlyst stipendiatstilling ved høgskolen, har ikke rett til å beholde 
samme lønn i midlertidig stipendiatstilling som vedkommende har i fast stilling.  
 

                                                           
1 Ved ansettelse fra 1. mai 2010 eller senere som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas 
innplassering på minimum ltr. 50, LR 20 alt. 8, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre 
godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i 
stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling. 
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Ansatte ved høgskolen som får stipendiatstilling på grunn av eksternt tildelte forskningsmidler for 
navngitt stipendiat, kan få drøftet lønnsplassering innen stillingskode 1378, dersom det foreligger 
særlige begrunnede hensyn:  

• særlig konkurranseutsatte felt 
• spesielt attraktiv kompetanse 
• spesialistutdanning eller andre tilleggs-kvalifikasjoner ut over hovedfag/mastergrad 
• særlig relevant yrkeserfaring 
• vitenskapelig erfaring/forskningsaktivitet 
• lønnsnivå i sammenlignbare funksjoner 
• behov for å begrense lønnsreduksjon ved overgang fra annen stilling 

 
Det forutsettes at lønnskostnadene ikke skal overstige rammen for den eksterne tildelingen. Til 
eksternt finansierte stipendiatstillinger settes det gjerne av rundsumsbevilgning som inkluderer et 
årlig driftstilskudd. Lønnsplassering kan derfor medføre mindre midler tilgjengelig til driftsmidler for 
stipendiat. 
 
Stipendiatstillinger inngår i den økonomiske potten ved lokale forhandlinger. 
 

4.4 Lønnsplassering ved personlig opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Opprykk til førstestilling og opprykk til professor og dosent 

For regler og lønnsfastsettelse ved personlig opprykk vises det til dokumentet lønnsplassering ved 
personlig opprykk i undervisnings og forskerstillinger, behandlet i AU den 07.04.2016 og til Forskrift 
om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
 

4.5 Lederstillinger 

4.5.1 Høgskolens øverste ledere  

VID vitenskapelige høgskole kan i henhold til overenskomstens ta stillinger som ledere ut av 
overenskomstens bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn. Følgende stillinger ved VID 
vitenskapelige høgskole skal i henhold til overenskomstens tas ut av overenskomstens bestemmelser 
om fastsetting og regulering av lønn: 

• Rektor 
• Prorektor 
• Dekan 
• Prodekan 
• Direktørstillingene 
• HR-sjef 

Lønnsplassering og lønnsjusteringer for disse lederstillinger er beskrevet i Lønnspolitikk - betingelser 
for lederstillinger. 
 

4.5.2 Studieledere med fag-, økonomi- og personalansvar 

Ved tilsetting i studielederstilling hvor studielederfunksjonene tillagt stillingen utgjør minimum 50 % 
av stillingen, innplasseres hele stillingen i stillingskode 1473 Studieleder. Det er utarbeidet generell 
stillingsbeskrivelse for studielederstillingene. 
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Egne ansatte som har blitt ansatt på åremål i en studielederfunksjon får 4 lønnstrinn som 
funksjonstillegg på hele stillingen. Det foretas en individuell vurdering av lønnsplassering ut i fra: 

• ansvarsområde 
• ledererfaring 
• lederkompetanse 
• faglig kompetansenivå 

 

4.5.3 Andre studielederfunksjoner/lederfunksjoner innen faglig virksomhet 

Dersom funksjonene som studieleder utgjør mindre enn 50 % av full stilling, vurderes stillingen som 
en ordinær vitenskapelig stilling som er tillagt studielederfunksjoner. Den tilsatte innplasseres i sin 
ordinære vitenskapelige stilling hvor det gis normalt inntil 4 lønnstrinn som funksjonstillegg på hele 
stillingen. Det er en forutsetning at funksjonene som studieleder innebærer både økonomi, personal 
og budsjettansvar tilsvarende studielederstillingene i punkt 4.5.2. 
 
Dersom en tilsatt er tillagt enkelte studielederfunksjoner, funksjonen som FOU-leder eller andre 
faglige lederfunksjoner gis det normalt ikke tillegg. 

5 Lokale lønnsforhandlinger 

5.1 Årlige forhandlinger 2.5.2 

5.1.1 Grunnlag 

Det gjennomføres årlige lokale lønnsforhandlinger forutsatt at betingelsene i Landsoverenskomsten 
2.5.2 er oppfylt. Ved gjennomføring av lokale forhandlinger er det viktig å sikre en felles forståelse og 
et felles begrepsapparat hos partene i arbeidet med forhandlingene.  
 

5.1.2 Forhandlingsdeltagere og fullmakt. Forhandlingsform 

Forhandlingene skal foregå mellom den lokale arbeidsgiver og lokale tillitsvalgte. Forhandlingene 
omfatter alle tilsatte i virksomheten – både organiserte og uorganiserte arbeidstakere. Det 
økonomiske grunnlaget for forhandlingene (potten) er skapt av alle tilsatte i virksomheten – både 
organiserte og uorganiserte arbeidstakere.  
 
Iht. høgskolens modell Samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ved VID vitenskapelige 
høgskole gjelder følgende prinsipp: 
 
Forbundene/organisasjonene er organisert i hovedsammenslutninger. Organisasjonene/forbundene 
under en hovedsammenslutning opptrer som en part; hovedsammenslutningsmodellen.  
 
Ved lokale lønnsforhandlinger kan AU2 utvides. 
 
Forhandlingene føres samlet mellom arbeidsgiver og alle berørte arbeidstakerorganisasjoner/ 
hovedsammenslutninger. 
 
Hver av hovedsammenslutningene er representert med tillitsvalgt ved forhandlingsbordet. AU kan 
utvides ved lokale lønnsforhandlinger med bisittere slik at hver hovedsammenslutning har minimum 
to tillitsvalgte ved forhandlingsbordet.  
                                                           
2 AU = Arbeidsutvalg. AU velges av og blant de tillitsvalgte. AU består av 4 fra UNIO, 1 fra YS og 1 fra LO. 
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Vanlig forhandlingsskikk er at alle delegasjoner har en forhandlingsleder. Det er denne som fører 
ordet og som markerer hvilket standpunkt delegasjonen har. Forhandlingsleder har også mulighet til 
å be en i delegasjonen om å utdype. Tillitsvalgte velger om det er en felles forhandlingsleder for alle 
hovedsammenslutninger eller/og forhandlingsleder for hver av hovedsammenslutningene. 
Tillitsvalgte orienterer arbeidsgiver på forberedende møte.  
 
Dersom det er behov for å involvere flere tillitsvalgte i lokale lønnsforhandlinger har samtlige parter 
rett til å gjennomføre særmøter under forhandlingene dvs. interne møter i delegasjonen eller møter 
mellom flere delegasjoner uten at alle delegasjonsmedlemmer deltar i forhandlingsutvalgets møter.  
 

5.1.3 Taushetsplikt og god forhandlingsskikk 

Det er viktig at de lokale lønnsforhandlingene blir gjennomført på en måte som samsvarer med det 
partene har lagt til grunn i de sentrale forhandlingene. Formalitetene må vies tilstrekkelig 
oppmerksomhet, og partene må søke å opparbeide gjensidig tillit i et godt forhandlingsklima.  

• Habilitetsspørsmålet skal vurderes ved oppstart av alle forhandlinger 
• Opplysningene som kommer fram i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud skal 

behandles konfidensielt 
• Opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i løpet av forhandlingsprosessen skal 

ikke bringes videre 
• Protokoll med fullstendige opplysninger om hvilke arbeidstakere som får lønnsopprykk, 

offentliggjøres ikke/gjøres ikke allment tilgjengelig (jf. personopplysningsloven).  
• Ingen kan forhandle om sin egen lønn 

 

5.1.4 Tillitsvalgtes innsyn i lønnsopplysninger 

Arbeidsgiver kan ikke levere ut lønnsopplysninger til tillitsvalgte eller andre uvedkommende uten at 
den enkelte arbeidstaker samtykker til dette. Dette vil også gjelde i forbindelse med 
lønnsforhandlinger. Lønnsopplysningene skal ikke leveres ut i forkant av forhandlingene, dersom det 
ikke foreligger samtykke fra den enkelte. 
 
Den som er fagorganisert, må kunne sies å samtykket til utlevering av lønnsopplysninger via sitt 
medlemskap. Uorganiserte som arbeidsgiver fremmer lønnskrav for, og hvor det antas til å være 
hensiktsmessig, må akseptere at lønnsopplysningene blir utlevert til forhandlingsdeltakere, etter at 
tillitsvalgte har signert på en taushetserklæring for tillitsvalgte ved lokale forhandlinger. Dette antas å 
være i den uorganisertes interesse. 
 
Dersom det ønskes innsyn i den uorganisertes lønnsopplysninger, uten at denne er med i 
lønnsforhandlinger, må det innhentes samtykke fra vedkommende på forhånd. 
 
Innsyn i lønnsopplysninger på individnivå, altså når det er færre enn fem ansatte i en stillingskategori, 
kan kun foretas dersom den tillitsvalgte skriver under på en taushetserklæring før det blir gitt innsyn. 
 
Alle tillitsvalgte som deltar i lønnsforhandlingene enten med forhandlingsrett, som bisitter eller som 
på annen måte er involvert i de lokale lønnsforhandlingene skal ha undertegnet taushetserklæring 
før det gis innsyn i lønnsopplysninger på individnivå.  
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5.1.5 Individuelle tillegg 

De lønnsendringer som foretas, gis på individuelt grunnlag. Det er med andre ord ikke stillingen som 
justeres – men godtgjøringen til den medarbeider som nevnes i protokollen.  
 
Virkemidlene kan også anvendes for grupper av arbeidstakere. Men det er fortsatt ikke til hinder for 
at lønnsendringene gis individuelt – dvs. at de arbeidstakere som inngår i gruppen navngis. 
 
Dersom lønnsendringene gjelder stillingene – og ikke bare stillingsinnehaver – må dette markeres i 
protokollen. Det må også tas hensyn til dette ved kostnadsberegningen av oppgjøret.  
 

5.1.6 Prioriteringer  

Det er følgende generelle prioriteringer ved årlige lokale lønnsforhandlinger: 
 

1. Sentrale føringer 
2. Utjevning av urimelige lønnsforskjeller  

• Mellom kvinner og menn i samme stillingskode som ikke kan tilskrives ulik 
kompetanse eller innsats. 

• Mellom de forskjellige lokale enhetene som ikke begrunnes med forskjellig lønnsnivå 
i området. 

3. Styrke lønnsnivået for fagområde/funksjoner som på grunn av 
kvalifikasjoner/spesialkompetanse/resultater er avgjørende for virksomheten og prioritere 
områder der en har vansker med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. 
 

 
I forberedende møte til årlige lokale lønnsforhandlinger drøfter partene prioriteringer og 
vurderingskriterier for lønnsforhandlingene. Det er et mål å komme frem til felles omforente 
prioriteringer og vurderingskriterier for lokale lønnsforhandlinger. Partene kan i tillegg fremholde 
egne prioriteringer og vurderingskriterier, da det vil kunne være ulike meninger mellom arbeidsgiver 
og tillitsvalgte om prioriteringer og vurderingskriterier.  
 

5.1.7 Vurderingskriterier for vurdering av individuell lønn - belønning av dyktighet 

 
Når det gjelder vurdering av individuell lønn er det et ønske om å fokusere på den individuelle 
arbeidsinnsatsen til arbeidstakerne og belønne de som har utpekt seg på et eller flere områder ved å 
engasjere seg og som har oppnådd (målbare) resultater utover det som kan forventes og som 
normalt ligger til stillingen.  
 

1. Proaktivt engasjement og initiativtaking, markert aktivitet og fleksibilitet utover det som kan 
forventes, for gode helhetlige løsninger og dokumenterte resultater, effektivitet og viktige 
bidrag til økt samarbeid og utvikling mellom utdanninger og enheter og med eksterne 
samarbeidspartnere, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. (Herunder ledelse og tillitsverv, 
interne og eksterne utvalg og arbeidsgrupper.) 

 
Undervisnings- og forskerstillinger 
Bruk av lønnsmekanismer skal stimulere bidrag til forsknings- og utdanningskvalitet og 
formidling av vitenskapelig virksomhet. Vitenskapelige ansatte vurderes ut fra totale 
arbeidsoppgaver, dvs. dokumentert markert innsats jf. pkt. 1. innen  
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• Forskningsvirksomhet3   
• Undervisningsvirksomhet, herunder veiledning, pedagogisk merittering, og innsats for 

kvalitet i utdanning.4  
• Forskningsformidling 

 
Tekniske og administrative stillinger 
Bruk av lønnsmekanismer skal stimulere til bidrag for målbare resultater for økt kvalitet, 
effektivitet og samarbeid. Teknisk administrativt ansatte vurderes ut fra totale 
arbeidsoppgaver, dvs. dokumentert markert innsats jf. pkt. 1. innen  
• Faglig utvikling, kvalitetsutvikling og effektivisering5  
• Arbeidsutførelse6  
• Grad av samhandling7  

 
 

5.1.8 Praktiske retningslinjer for gjennomføring av forhandlingene 

 
1. Det gjennomføres forberedende møte(r) som omhandler:  

• Praktiske spørsmål 
• Lønnspolitiske drøftinger 

 
Det gjennomføres normalt minst to forberedende møter.  
 
Praktiske spørsmål 

- Habilitet 
- Taushet fra forhandlingene. Taushetserklæringsskjema.  
- Utforming av kravskjema 
- Forhandlingspottens størrelse/ramme 
- Utarbeidelse av fremdriftsplan 

 Forberedende møte mellom partene 
 Frist for innsending av krav fra arbeidstaker til tillitsvalgte (fra uorganiserte 

til arbeidsgiver) 
 Frist for innsending av krav fra tillitsvalgte til arbeidsgiver 
 Frist oversending av arbeidsgivers første tilbud 
 Tidspunkt for forhandlingsmøtet 

- Delegasjonenes sammensetning og størrelse 
- Statistikk materiale 
- Informasjon til ansatte om lokale lønnsforhandlinger og om resultatet fra forhandlingene 

 Muligheten om å fremme krav 
 
Lønnspolitiske drøftinger 

- Sentrale føringer 

                                                           
3 Vitenskapelig anerkjennelse i nasjonalt og/eller internasjonalt fagmiljø, dokumentert gjennom 
publikasjonsvirksomhet, forskningsresultater, siteringsindeks, finansiering, priser, forskningsprosjekter (det 
gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende). 
4 Dokumentert ved evalueringer, studie- og fagplanarbeid, forbedring/utvikling av nye lærings- og 
evalueringsformer. 
5 Utvikling av jobbens innhold og arbeidsområde, av helhetlige løsninger, etterspurt kompetanse, 
selvstendighet, herunder kompetanseheving som samsvarer med arbeidsgivers behov. 
6 Bredde og/eller kompleksitet, spesialisering. 
7 God service og samarbeid, rådgivning og veiledning, internt og eksternt, innsats for et godt arbeidsmiljø. 
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- Gjennomgang av lokal lønnspolitikk. Herunder; 
 prioriteringer og vurderingskriterier (jf. punkt 5.1.6 Prioriteringer og 5.1.7 

Vurderingskriterier) 
 stillinger som unntas fra lokale lønnsforhandlinger 
 hva som er urimelige lønnsforskjeller og hva som er rimelige forskjeller 

- Partenes prioriteringer og vurderingskriterier 
 

2. Tallmateriale 
Partene klargjør i forberedende møte hvilken type tallmateriale som benyttes i forhandlingene. 
 
Den enkelte organisasjon skal få utlevert personalliste over medlemmer i deres organisasjon med 
følgende opplysninger: 

- Navn 
- Avdeling/institutt 
- Stillingskode 
- Lønnstrinn før sentralt oppgjør 
- Lønnstrinn etter sentralt oppgjør (forutsetter at sentralt oppgjør er implementert) 

 
Det utarbeides lønnsstatistikk med fordeling på kjønn.  
 
Når alle krav er registrert får tillitsvalgt med forhandlingsrett for 
organisasjon/hovedsammenslutning, tilsendt personalliste over medlemmer i alle organisasjoner og 
for uorganiserte hvor det foreligger krav (forutsatt undertegnet taushetserklæring jf pkt. 5.1.4 
Tillitsvalgtes innsyn i lønnsopplysninger). 
 

3. Innsending av krav fra tilsatte 
Arbeidstakere sender inn krav på et fastsatt kravskjema. 
 
Organiserte tilsatte sender inn krav til tillitsvalgt.  
 
Organiserte tilsatte som ikke har en lokal tillitsvalgt kan gi tillitsvalgt for en annen organisasjon 
forhandlingsfullmakt. Organiserte tilsatte uten tillitsvalgt kontakter selv en av høgskolens tillitsvalgte 
med forespørsel om denne kan forhandle for vedkommende. Dette bør skje innenfor 
hovedsammenslutningen. Det er opp til tillitsvalgt å vurdere henvendelsen.  
 
Det er arbeidsgiver som ivaretar uorganiserte arbeidstakere.  
 

4. Oversending av krav fra tillitsvalgte 
Tillitsvalgte oversender brev til arbeidsgiver med oversikt over hvilke medlemmer det fremmes krav 
for og prioritering av kravene. Vedlagt brevet fra tillitsvalgte følger kravskjema for det enkelte 
medlem.  
 

5. Virkemidler 
Landsoverenskomsten punkt 2.5.5 beskriver hvilke virkemidler som brukes, herunder: 

• Arbeidstakere i stilling plassert i lønnsramme, kan få endret plassering innenfor 
lønnsrammens alternativer. 

• Arbeidstakere i stilling med lønnsspenn, kan få endret plassering innenfor 
stillingskodens lønnsspenn. 

• Stillinger kan omgjøres til annen stillingskode. 
• Tilstå tilleggsansiennitet 
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6. Arbeidsgivers første tilbud 
Forhandlingene starter med at arbeidsgiver legger frem første tilbud.  
 
Arbeidsgivers første tilbud oversendes normalt før partene møtes til forhandlingsmøte, slik at 
tillitsvalgte får mulighet til å gå igjennom tilbudet før forhandlingene starter.  
 
Arbeidsgivers første tilbud bør ikke gå utover 60 – 70 % av potten, om det ikke foreligger særlige 
grunner for det. Slike grunner kan være enighet i de forberedende drøftinger om særlige 
lønnsmessige tiltak som innebærer store kostnader.  
 
Eventuelle krav fra arbeidsgiver om opprykk for uorganiserte arbeidstakere skal som hovedregel tas 
med i første tilbud. Første tilbud skal gjenspeile krav fra begge sider av forhandlingsbordet.  
 

7. Forhandlingsmøte 
Partene skal sitte sammen til forhandlingene er sluttført. 
 
Samtlige parter har krav på å få gjennomført særmøter – dvs. interne møter i delegasjonen eller 
møter mellom flere delegasjoner – under forhandlingene.  
 
Dersom partene blir enige skrives det en enighetsprotokoll. Forhandlingsresultatet settes i verk så 
snart det er praktisk mulig.  
 
Dersom partene ikke blir enige skrives en bruddprotokoll. Det må gå klart fram av denne hva partene 
er enige om – og hva de er uenige om. 
 

8. Prosedyre ved uenighet 
Uenighet oppstår, når en eller flere arbeidstakerorganisasjoner ikke godtar arbeidsgivers siste tilbud.  
 
Den lokal part som ikke godtar arbeidsgivers siste tilbud, må avgjøre om den vil nøye seg med å 
protestere – eller om den vil bringe uenigheten inn for de sentrale parter innen fastsatt frist.  
 
Den lokale part som bringer tvisten inn for de sentrale parter, må straks varsle lokal arbeidsgiver. Det 
skyldes at dersom organisasjonen ikke krever ankebehandling, kan arbeidsgiver iverksette siste 
tilbud. Dersom en eller flere arbeidstakerorganisasjoner krever ankebehandling skal ikke 
arbeidsgivers tilbud settes i verk for noen – selv ikke for medlemmer av organisasjoner som har 
godtatt siste tilbud.  
 

5.2 Særlig grunnlag – 2.5.3 

5.2.1 Grunnlag 

Det kan føres lokale lønnsforhandlinger på særskilt grunnlag etter Landsoverenskomsten punkt 1.4.2. 
og 2.5.3. 
 
Det må ha skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av 
arbeidstakerens lønn. Dette kravgrunnlaget innebærer at en må vurdere forskjellen i arbeidstakerens 
arbeid og ansvar på kravtidspunktet og på et tidligere tidspunkt. Utgangspunktet for vurderingen er 
det tidspunkt arbeidstakeren fullt ut oppfylte de krav som settes til alminnelig utføring av 
vedkommende sin stilling. En må derfor se bort fra den periode da arbeidstakeren fikk opplæring i 
stillingen. Utgangspunktet endres ikke om arbeidstakeren har fått stillings- eller lønnsopprykk ved 
f.eks. årlige forhandlinger i mellomtiden. Slike lønnsopprykk avskjærer ikke organisasjonene fra å 
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stille krav, men lønnsopprykkene innebærer at det må settes større krav til endringene for at 
forhandlingskravet skal vinne fram. Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å bruke bestemmelsen at en 
arbeidstaker har fått nye oppgaver, noe som er tilfelle for de fleste arbeidstakere. Det avgjørende er 
at arbeidstakeren får oppgaver som stiller andre kvalitative krav enn de tidligere oppgaver gjorde. De 
nye oppgavene må ligge på et høyere nivå enn tidligere. I tillegg må de oppgavene som er kvalitativt 
forskjellige fra tidligere ha et omfang som gjør endringen vesentlig. De bør derfor utgjøre en stor del 
av arbeidstakerens arbeidsdag. Kravet om vesentlig endring går således både på arbeidsoppgavenes 
nivå og omfang. 
 

5.2.2 Retningslinjer for forhandlinger på særlig grunnlag 

Forhandlinger på særlig grunnlag iht. Landsoverenskomsten 2.5.3 punkt a) og b) kan gjennomføres 
én gang per år. Krav leveres frem til 1. april og forhandlingene skal være sluttført innen juni måned.  
 
Partene i forhandlingene på særlig grunnlag, er på arbeidsgiversiden et forhandlingsutvalg bestående 
av rektor, som er forhandlingsleder, og avdelingens leder. HR-sjef bistår i forhandlingene.  
 
Arbeidstaker er representert ved tillitsvalgt. Uorganiserte representerer seg selv. 
 
Krav skrives på fastsatt skjema: «Skjema for lønnskrav ved forhandlinger på særlig grunnlag 2.5.3» 
 
Krav oversendes HR-sjef via vedkommende arbeidstakerorganisasjon. HR-sjef sørger for utsendelse 
til vedkommende leder og rektor. Rektor innkaller tillitsvalgt til forhandling om saken. 
   
 Krav fra uorganiserte sendes direkte til HR-sjef. HR-sjef sørger for utsendelse til vedkommende leder 
og rektor. For uorganiserte arbeidstakere skal leder vurdere om det foreligger vesentlig endring av 
arbeidsoppgavenes nivå og omfang og om kravet skal bringes videre. Dersom kravet støttes, innkaller 
rektor tillitsvalgte til forhandling i saken, slik at tillitsvalgte ivaretar tariffavtalens bestemmelser. 
 
Rektor innkaller tillitsvalgt til forhandling om saken. 
 
Dersom partene blir enige, skrives det en enighetsprotokoll. 
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