
 
 
 

 

 
 

 

Lønnspolitisk plan 
  

for Saltdal kommune  
for perioden 

01.05.2016 – 30.04.2020 
 
 
 

Vedtatt 03.10.2017 k.sak 59/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saltdal kommune 



Vedtatt i kommunestyret 031017 - sak 59/2017                                                         2 
 

 

Innhold 

BAKGRUNN FOR LØNNSPOLITISK PLAN .............................................................................3 

1.1 Overordnet mål for Saltdal kommunes lønnspolitikk .............................................................. 3 

1.2 Satsingsområder Saltdal kommune ....................................................................................... 3 

1.3 Utvikling av den lokale lønnspolitikken ....................................................................................... 3 

1.4 Bakgrunn for valg av periode .................................................................................................... 4 

1.5 Utfordringer ............................................................................................................................. 4 

2. GENERELLE KRITERIER .......................................................................................................4 

2.1 Likestilling ............................................................................................................................... 4 

2.2 Permisjon ................................................................................................................................ 4 

2.3 Forhandlingsbestemmelser ....................................................................................................... 4 

2.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse ................................................................4 

2.3.2 Pensjon ...........................................................................................................................4 

2.4 Virkeområde ............................................................................................................................ 5 

2.5 Parter ...................................................................................................................................... 5 

2.6 Lønnspolitiske fullmakter .......................................................................................................... 5 

3 LØNNS- OG STILLINGSBESTEMMELSER ...........................................................................5 

3.1 Innledende merknader ............................................................................................................. 5 

3.2 Lønnsrelasjoner ....................................................................................................................... 6 

3.3 Seniorpolitikk ........................................................................................................................... 6 

3.4 Kompetanse ............................................................................................................................ 6 

3.5 Funksjonstillegg ....................................................................................................................... 7 

4.1 Gjennomføring av lokale forhandlinger ...................................................................................... 8 

4.2 Virkningstidspunkt for lønnsendringer ........................................................................................ 9 

4.3 Deltakere ................................................................................................................................. 9 

4.4 Protokoll .................................................................................................................................. 9 

4.5 Informasjon om forhandlingsresultatet ...................................................................................... 9 

5 Andre forhold ...............................................................................................................................9 

5.2 Lønnssamtale......................................................................................................................... 10 

5.3 Heltidskultur .......................................................................................................................... 10 

 



Vedtatt i kommunestyret 031017 - sak 59/2017                                                         3 
 

 

 

BAKGRUNN FOR LØNNSPOLITISK PLAN 

Saltdal kommune skal ha en lønnspolitikk som er i tråd med KS slik den er nedfelt i 
Hovedavtalen, Hovedtariffavtale (HTA) og i de særavtaler som er inngått mellom partene. I 
tillegg er det inngått lokale avtaler i Saltdal kommune. Lønnspolitikken skal bidra til å gjøre 
Saltdal kommune til en attraktiv og trygg arbeidsplass. 

1.1  Overordnet mål for Saltdal kommunes lønnspolitikk 

Lønnspolitikken skal: 
o Være økonomisk bærekraftig, enhetlig og helhetlig 
o Være attraktiv for å rekruttere og beholde motiverte og kvalifiserte 

arbeidstakere 
o Bidra til å skape engasjement hos den enkelte medarbeider 
o Gi den enkelte mulighet til en god og konkurransedyktig lønnsutvikling 
o Bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinne- og mannsdominerte yrker. 
o Lønnspolitikken skal gjøres kjent for alle ansatte slik at det skapes forutsigbarhet 

og mulighet for ansatte å innrette seg i hht lønnspolitikken. 
 
Lønn skal vær et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå gode resultater i henhold til vedtatte 
mål, gjennom: 

o Kvalitet på tjenesten  
o Forsvarlig økonomisk drift 
o Effektivitet 
o Trivsel og godt arbeidsmiljø 
o Engasjement 

 

1.2  Satsingsområder Saltdal kommune  

o Kompetanseutvikling og konkurransedyktig lønnsutvikling for ledere 

o Kompetanseutvikling og konkurransedyktig lønn for å beholde/rekruttere kvalifisert 
arbeidskraft og kompetanse på alle nivåer og ved alle enheter.   

o Utjevne lønnsforskjeller mellom manns- og kvinnedominerte yrker  
o Fremme heltidskultur 

 
Saltdal kommune skal ha kvalifiserte og motiverte ledere. Lønnsfastsettelse for ledere skjer i 
henhold til stillingens organisatoriske plassering, personal-, økonomi- og fagansvar, stillingens 
krav til kompetanse og innehavers kompetanse.  
 

1.3 Utvikling av den lokale lønnspolitikken 

Den lokale lønnspolitikken skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsettingen og 
lønnsutviklingen. Den skal fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt 
bestemte lønnsføringer. 
Lønnspolitikken skal bidra til å: 
 

 Beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere 

 Motivere til kompetanseutvikling 
 Motivere til mer heltid 
 Sikre kvalitativt gode tjenester 
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 Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 

Den lokale lønnspolitikken skal: 
 Utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 

avansement 

 Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter 

 Angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger 

 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakers kompetanse, 

kompetanseutvikling, lønnsutvikling og arbeidsgivers behov. 

 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling 

 

1.4 Bakgrunn for valg av periode 

Med bakgrunn i kommunens totale planprosess og at Lønnspolitisk plan skal forankres politisk, 
er det valgt en periode som følger den overordnete planprosessen. 
Hvis det skulle oppstå endringer i Hovedavtale, Hovedtariffavtale eller gjeldende lover og 
forskrifter, skal planen revideres i henhold til dette i perioden. 
 

1.5 Utfordringer  

Det har vist seg utfordrende og både rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere, i et 
samfunn og arbeidsmarked som konkurrerer i større grad enn tidligere om arbeidskraften. Det 
er derfor viktig at Saltdal kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass, hvor 
medarbeiderne står i fokus.  

2. GENERELLE KRITERIER  

2.1 Likestilling  

Lokal lønnspolitikk skal bidra til at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 
avansement.  
 

2.2 Permisjon  

Arbeidstakere i adopsjons-, fødsels- og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for 
lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger.  
 

2.3 Forhandlingsbestemmelser 

2.3.1 Hovedtariffavtalen og lokal lønnsfastsettelse 

Lokal forhandlinger av lønn skal skje i samsvar med HTA forhandlingsbestemmelser, og i tråd 
med kommunens lønnspolitiske plan. Arbeidstakerorganisasjonene orienteres om resultatet for  
Uorganiserte. 

2.3.2 Pensjon 

Kommunen har i dag sikret de ansatte pensjon gjennom KLP og Statens pensjonskasse. Det er 
kommunens målsetting å videreføre en pensjonsordning, som sikrer de ansatte så vel som 
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pensjonistene, en pensjonsordning tilsvarende dagens nivå, uansett hvilken pensjonsleverandør 
som velges i fremtiden.  

2.4 Virkeområde  

a) Lønnspolitisk plan omfatter alle stillinger i Saltdal kommune og den enkelte leder har 
ansvaret for å følge opp denne. Det forhandles for ansatte i et fast forpliktende 
arbeidsforhold, inkludert ansatte som for tiden vikarierer i en annen kommunal stilling.  

b) Lønnspolitisk plan skal være et supplement til, og må ses i sammenheng med sentrale 
tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale oppgjør og rundskriv fra KS.  

c) HTA og inndeling i forhandlingskapittel: 
Kapittel 3 – lederlønn - i Saltdal kommune gjelder dette: 

3.4.1 a) Rådmann 
3.4.1   c) Kommunalledere  
3.4.2       Virksomhetsledere, HR-sjef, økonomisjef 
3.4.3    Avdelingsledere – nytt i kapittel 3 i henholdt til Hovedavtalen 

Kapittel 3 - lønn for hovedtillitsvalgt som er innvilget hel permisjon fra sin stilling 
Kapittel 4 - ansatte og arbeidsledere som omfattes av sentral pott for lokale  
                 forhandlinger.  
Kapittel 5 - i Saltdal kommune gjelder dette: ref. vedlegg 1 HTA, jordmor, ingeniør, 
lege, rådgivere, bibliotekar.  

2.5 Parter  

Parter er Saltdal kommune og forhandlings- sammenslutninger/arbeidstakerorganisasjoner i det 
kommunale tariffområdet, jf. hovedtariffavtalens forord.  
 

2.6 Lønnspolitiske fullmakter  

a) Lønnspolitisk plan vedtas av arbeidsgiver ved kommunestyret etter drøftinger med de 
ansattes arbeidstakerorganisasjoner, og etter innstilling fra administrasjonsutvalget 

b) Rådmannens lønn fastsettes av et utvalg bestående av tre medlemmer av 
formannskapet jf. delegeringsreglementet 2016-2019 pkt. 6.2 

c) Rådmannen eller de/den rådmannen bemyndiger, fastsetter lønn ut over sentralt avtalt 
minstelønn eller kunngjort ramme for øvrige stillinger i kommunen.  

 

3 LØNNS- OG STILLINGSBESTEMMELSER  

3.1 Innledende merknader  

a) Lønn fastsettes lokalt ved ansettelse og på grunnlag av bestemmelsene i 
Hovedtariffavtalen.  

b) Lønn endres etter sentrale og/eller lokale forhandlinger og på grunnlag av 
bestemmelsene i Hovedtariffavtalen.  

c) Det er et mål å utjevne individuelle lønnsforskjeller som har utviklet seg over tid, og 
som ikke skyldes faktiske ulikheter i ansvar, kompetanse, eller forhold som ligger 
utenfor arbeidsgivers myndighetsområde.  

d) Som grunnlag for vurdering av lønnsfastsettelse skal det være en stillingsbeskrivelse for 
alle stillinger. Den skal beskrive de oppgaver den enkelte arbeidstaker faktisk utfører og 
det ansvar og krav som ligger til stillingen.  
Det skal utarbeides stillingsbeskrivelse for alle nytilsettinger.  

e) Som hovedregel følger lønn stillingen. 
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3.2 Lønnsrelasjoner  

a) Lederavlønning i kap 3.4 er lønn til ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, 
økonomi- og personalansvar. 
Det skal utarbeides leder og resultatavtaler for disse. 

b) Grunnlag for vurdering av lederlønninger er ett eller flere av følgende kriterier: 

 Oppnådde resultater ift virksomhetens mål 
 Utøvelse av lederskap 
 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 Betydelige organisatoriske endringer 

 
c) Det skal være forskjell i lønnsnivå mellom ledelsesnivåene, og mellom ledere og 

medarbeidere. Unntak er i de tilfeller der medarbeidere har særskilt avlønning p.g.a. 
spesiell kompetanse/spisskompetanse.  

d) Arbeidsledere i kap.4 skal ha høyere lønn enn den høyest lønte underordnede de er satt 
til å lede, unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning på 
grunn av spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling andre særskilte forhold.  

e) Ved stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling utbetales godtgjørelse i henhold til 
bestemmelsene i hovedtariffavtalen kap. 1 §13. 
 

 

3.3 Seniorpolitikk  

Saltdal kommune vil arbeide aktivt for å beholde seniormedarbeidere til oppnådd 
pensjonsalder. Dette i henhold til våre forpliktelser i IA avtalen, kommunens seniorplan, og 
fordi vi ønsker å beholde den kompetansen seniormedarbeiderne representerer.  
 
Den tariffavtalte 70-års grensen videreføres. Det innebærer krav om konsekvent praktisering 
av aldersgrensen.  
 

3.4 Kompetanse 

Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen og 
samfunnet.  
 
Saltdal kommune har et stort behov for videreutvikling av de ansattes formal og 
realkompetanse. Dette gjelder innenfor alle deler av kommunens virksomhet. Det er viktig at 
de ansatte stimuleres og motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse. Dette 
skal i utgangspunktet skje gjennom en målrettet og planmessig bruk av interne og eksterne 
opplæringstiltak.  
 
Kompetanseplan er verktøy som et ledd i å sikre at Saltdal kommune har den nødvendige 
kompetanse tilgjengelig i organisasjonen til enhver tid.  
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Kontrete tiltak for kompetanseheving 
 

1. Fullført relevant etter- og videreutdanning godtgjøres slik: 
 Maksimalt Kr. 24.000 pr 60 studiepoeng/ett års heltids videreutdanning. 

Videreutdanning av mindre omfang (ned til 15 studiepoeng/et kvart år) 
godtgjøres forholdsmessig.  

 Det er en forutsetning at etter/videreutdanningen er klarert med arbeidsgiver på 
forhånd, og at den anvendes i jobben. 

 For etter-/videreutdanning som fullføres, iverksettes lønnstillegget uten 

forhandling fra den første i måneden etter at arbeidsgiver har mottatt 

dokumentasjon på at videreutdanningen er gjennomført/bestått.  

2. Endring av stillingskode tas opp ved lokale forhandlinger eller ved nyansettelser, 

gjelder også videre- og etterutdanninger utover 60 studiepoeng.  

 
3. Som rekrutteringstiltak avlønnes sykepleier- og vernepleierstudenter etter 

fagarbeiderstigen etter halvutført utdanning. Tilsvarende gjelder annen relevant 
profesjonsrettet universitet- og høyskoleutdanning. 

 
 
 
 

3.5 Funksjonstillegg  

Opprettelse av funksjonstillegg skjer etter drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene, og 
størrelse på funksjon skal fremkomme i drøftingsreferat.  
Funksjonstillegg knyttes mot funksjonen eller bestemte arbeids- og ansvarsområde utover det 
som er forventet ivaretatt av grunnlønnen i stillingen. Arbeidstaker får funksjonstillegg så lenge 
en innehar de særlige funksjonene. Når oppgavene blir borte faller tillegget bort, samt ved 
bytte av arbeidsplass.  
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4 Retningslinjer for lokale forhandlinger 

 

4.1 Gjennomføring av lokale forhandlinger 

Lokale lønnsforhandlinger føres etter følgende forhandlingshjemler i Hovedtariffavtalen: 
 

Hjemmel Hvem omfattes Når kan det 
forhandles 

Hvem forhandler 
og godkjenner 

HTA kap 3  
pkt 3.4.1a. 

Rådmann 
 

Ikke forhandlinger.  
 
Lønn fastsettes etter 
drøftinger  

Forhandlingsutvalg 
sammensatt av 
ordfører, varaordfører 
og ett medlem av 
f.skapet/opposisjon 

HTA kap 3 
pkt 3.4.1c 

Kommunalledere Skal forhandles en 
gang årlig. 
 

Rådmannen 

HTA kap 3 
pst 3.4.2  

Virksomhetsledere Skal forhandles en 
gang i året 

Rådmann 

HTA kap 3  * 
Pkt. 3.4.3 

Avdelingsledere med 
delegert budsjett-, økonomi 
og personalansvar 

Skal forhandles en 
gang i året 

Rådmann  

HTA kap 3 
pkt 3.5 

HTV 
 

En gang i året Rådmann eller de/den 
rådmannen 
bemyndiger 

HTA kap 4 
pkt 4.2.1 

Alle ansatte i HTA kap. 4 
 

Når partene sentralt 
bestemmer det 

Rådmann eller de/den 
rådmannen 
bemyndiger 

HTA kap 4  
pkt 4.2.2, 
4.2.3  

Alle ansatte i kap. 4 og kap. 
5 
 
 

Kan føres dersom 
særskilte vilkår er 
oppfylt 

Rådmann eller de/den 
rådmannen 
bemyndiger 

HTA 4.2.4 Alle ansatte i kap. 4 Kan føres når 
arbeidstaker har 
gjennomført relevant 
etter og 
videreutdanning 

Rådmann eller de/den 
rådmannen 
bemyndiger 

HTA kap 5 
pkt 5.1 

Alle ansatte i HTA kap 5 Skal føres en gang 
årlig 

Rådmann eller de/den 
rådmannen 
bemyndiger 

HTA Kap 5 
Pkt 5.2 

Alle ansatte i kap. 5 Kan føres dersom 
særskilte vilkår er 
oppfylt 

Rådmann eller de/den 
rådmannen 
bemyndiger 

*Ny lederlønnsbestemmelse i kapittel 3. 
Det nye lederlønnsnivået skal i Saltdal kommune omfatte avdelingsledere med delegert 
budsjett-, økonomi og personalansvar.  
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4.2 Virkningstidspunkt for lønnsendringer  

Virkningstidspunkt for lokale forhandlinger etter kapittel 3, pkt. 3.4.2 og 3.4.3, kapittel 4, pkt. 
4.1 og kapittel 5, pkt. 5.1 er 1.mai. 
 

4.3 Deltakere  

Forhandlingene skal som hovedregel føres av Saltdal kommune og lokale tillitsvalgte, jf. 
hovedavtalen, uten deltakelse fra partenes sentrale eller regionale ledd. Dersom en part ønsker 
deltakelse utenfra, skal motparten varsles skriftlig i god tid før forhandlingene tar til.  
 

4.4 Protokoll  

Det føres separate protokoller for hver organisasjon etter forhandlingshjemmel. Protokollen 
skal inneholde tid og sted for møtet, navn på partene og deres representanter, og resultatet av 
forhandlingene. Dersom partene ikke blir enige, skal partenes standpunkter ved avslutning av 
forhandlingene gå fram av protokollen.  
Protokollen undertegnes av forhandlingslederne. Partene kan kreve tatt inn protokolltilførsler 
som inneholder begrunnelse og forutsetninger for partenes standpunkter. Eventuelle 
særstandpunkter føres etter partenes underskrifter i protokollen.  
 

4.5 Informasjon om forhandlingsresultatet  

Deltakere i forhandlingene plikter å hindre at utenforstående får adgang eller kjennskap til 
opplysninger om en enkeltpersons personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at 
forhandlingene er avsluttet og resultatet er meddelt dem som fremmet kravene. Det 
økonomiske resultatet av forhandlingene er offentlig.  
Begrunnelser og individuelle vurderinger tilhører partene og er ikke offentlig.  
Organisasjonenes forhandlere skal orientere sine medlemmer om den delen av 
forhandlingsresultatet som angår dem.  

5 Andre forhold 

 

5.1 Særskilte forhandlinger 

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt under pkt. 4.2.1 og 4.2.3, ta opp forhandlinger 
om omgjøringer av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor 
hovedavtalens bestemmelser når: 

 Det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer 

 Det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde 
 Arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført 

kompetansegivende etter-/videreutdanning.  

Virkningspunkt for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen fant sted.   

  

Anke  
Oppnås ikke enighet, gjelder Hovedavtalen del A § 6-2. 
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5.2 Lønnssamtale  

Dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver 
og arbeidstakeren. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har 
rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap 
diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. 
Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det. 
 
 
 

5.3 Heltidskultur  

Saltdal kommune skal fremme en heltidskultur og redusere uønsket deltid jf. HTA 2.3.1 
-  Det skal i hovedsak tilsettes i full stilling.  
-  Saltdal kommune skal utarbeide lokale retningslinjer med formål å øke antall heltidsansatte.   
   Retningslinjene kan bl.a inneholde; bruk av fortrinnsrett, merarbeid, utlysning av stillinger og     
   kompensasjon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Veiledning til gjennomføring av lønnssamtale 
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Vedlegg – Veiledning i gjennomføring av lønnssamtale 

 

Lønnssamtalens formål er å avklare hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal 
oppnå en bedre lønnsutvikling. Både medarbeider og leder må forberede seg til lønnssamtalen. 
Leder må også forberede seg slik at han/hun kan gi tilbakemeldinger til den ansatte på hvert 
enkelt punkt. Spørsmålene i veiledningen er generelle og kan omformuleres slik at de blir mer 
konkret i forhold til medarbeidernes arbeidssituasjon. Han/hun må uansett på anledning til å 
forberede seg til lønnsamtalen ved å få kjennskap til forholdene lederen ønsker å ta opp.  
 

 
Faktagrunnlag til samtalen 

- Medarbeiders lønnsutvikling gjennom lokale lønnsoppgjør to siste år 

- Har medarbeider fått ny real-/formalkompetanse i løpet av de to siste årene som 

han/hun ikke har fått lønnsmessig uttelling for, herunder kurs, videreutdanning, intern 

opplæring eller annet.  

- Lønnsmessige relasjoner 

 

a. Hvilken lønn har den ansatte i dag? 

b. Hvilke stillinger i Saltdal kommune er sammenlignbare 

c. Hvilken lønn har disse i dag (En kan opplyse hvilken lønn en gruppe arbeidstakere har) 

d. Hvordan har den ansattes lønnsutvikling vært sammenlignet med lønnsutviklingen for 

de sammenlignbare stillingene?  

e. Hvorfor har den ansatte fått en mindre utvikling i lønn?  

- Sammenlignet med andre? 

- Prioriteringer/omprioriteringer 

- Oppgaver/ansvar? 

- Den ansattes egenutvikling, interesse, initiativ, evne, vilje?  

f. Handlingsplan/utviklingsplan med krav og mål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


