
1 INNLEDNING OG MÅLSETTING
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1-1 Innledning
Lønnspolitisk plan for Dønna kommune har sitt utgangspunkt i og er et viktig element i 
kommunens arbeidsgiverpolitikk. Lønnspolitikken i Dønna kommune skal bidra til å utvikle, 
beholde og rekruttere kvalifisert personell. 

Dønna kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som:
 Tilbyr meningsfylte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver og gir mulighet til 

innflytelse på egen arbeidssituasjon.
 Har et helsefremmende arbeidsmiljø preget av åpen og ærlig kommunikasjon, trivsel 

og samarbeid.
 Bestrebe å tilby regionalt konkurransedyktig lønns- og arbeidsbetingelser som bidrar 

til å utvikle, beholde og rekruttere kvalifisert personell.
 Motivere til kompetanseheving og utvikling.
 Sikrer kvalitativt gode tjenester og motiverer til mer heltidsansettelse.
 Fremmer og ivaretar likestilling mellom kjønnene.

Dønna kommune skal ha en lønnspolitikk som er forståelig og forklarlig. Det skal være gode 
kriterier og metoder for lønnsfastsettelse som er kjent i organisasjonen. Kommunen skal til en 
hver tid ha en åpen og god prosess for lokal lønnsdannelse, basert på hovedtariffavtalens 
beskrivelse av god forhandlingsskikk. 

Fullmakt til å foreta løpende lønnsfastsettelse og til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger 
er gjennom delegasjonsreglementet delegert fra kommunestyret til rådmannen. Den delegerte 
myndigheten skal alltid utøves innenfor rammen av kommunens overordnede lønnspolitikk, i 
samsvar med gjeldende delegasjonsbestemmelser og avtaleverk.

1-2 Målsetting 
Lokal lønnspolitikk skal bidra til at Dønna kommune rekrutterer, utvikler og beholder 
medarbeidere med de kvalifikasjoner som er nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver og
ansvar. Lønnspolitikken skal stimulere til at medarbeiderne utvikler sine kunnskaper, 
holdninger og ferdigheter, og på den måten å bygge opp ny kompetanse for å møte de 
utfordringene kommunen blir stilt ovenfor.

Dønna kommunes lønnspolitikk skal:
 Bygge opp under kommunens mål og utvikling av kommunen som tjenesteyter.
 Sikre at lønnsfastsetting skjer etter kjente og forutsigbare vurderingskriterier som tar 

utgangspunkt i medarbeidernes oppgaver, ansvar, kompetanse og måten arbeidet blir 
utført på. Kriteriene skal oppleves som forståelige og akseptable.

 Bygge på kjente og legitime prosedyrer for gjennomføring av lokale forhandlinger.
 Bidra til å fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene og skal utformes og virke 

slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement.
 Stimulere til relevant kompetanseheving og legge til rette for faglige karriereveier og 

avansementmuligheter.
 Verdsette innsats som bidrar til å fremme kvalitet, service og effektivitet, og som 

bidrar til økt måloppnåelse.
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2 LØNNS- OG STILLINGSBESTEMMELSER

Lønns- og stillingsbestemmelser følger hovedtariffavtalens bestemmelser og inneholder ulike 
stillingsgruppers minstelønn, lokale forhandlingsbestemmelser og stillingskoder med 
hovedbenevnelse.

For lederstillinger (kapittel 3.4) og såkalte akademikerstillinger (kap.5) fastsettes all lønn 
lokalt. For øvrige stillinger fastsettes lønn i en kombinasjon mellom sentrale og lokale 
lønnsforhandlinger. For disse stillingene gjelder en sentralt fastsatt minstelønn som går frem 
av HTA.

2-1 Lønnsplassering ved tilsetting 
Lønnsfastsettelse ved tilsetting foretas i henhold til bestemmelser i HTA, og ut fra en samlet 
vurdering av stillingens ansvar, kompleksitet og krav til kompetanse. Den ansattes 
kvalifikasjoner i henhold til stillingens innhold vil være hovedbegrunnelse når lønn fastsettes. 
Utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering vil i tillegg kunne påvirke stillingens 
lønnsnivå.

All fastsettelse av lønn utover HTA grunnlønn skal skje hos rådmannen, og drøftes med 
tillitsvalgte.

Sykepleiere:
Sykepleiestudenter i omsorgssektoren kan tildeles lønn tilsvarende fagarbeider ved 
gjennomført 60 studiepoeng og med godkjent medikamentprøve.

Lønnsmodell for sykepleiere og vernepleiere:
Det gis lokalt tillegg på kr. 30 000,- fra 0 år til 15 års ansiennitet og økes til kr.50 000 for de 
med 16 års ansiennitet.

Det forutsettes at lønnsmodellen er å forstå som en endring av minimumslønn. Ved 
innplassering i det nye regulativet er det kun kompetansetillegg som «flyter på toppen».

Innplassering i det nye regulativet skjer etter drøftinger med fagforeningene. De som omfattes
ar sykepleiere/vernepleiere ved sykehjem, hjemmetjeneste og legekontor/helsestasjon. Ledere 
med slik utdanning omfattes også. For dem som ikke er lønnsplassert i stigen skal det gjøres 
en vurdering av innplasseringen ved gjennomføring av drøftingene.

Utdanningsstipend:
Sykepleierstudenter i siste del av studiet (etter at de har fullført 120 studiepoeng) kan søke om
kr. 30 000,- i stipend mot 2 års bindingstid etter fullført studium.

 

2-2 Lokale lønnsforhandlinger
Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres i henhold til HTA bestemmelser. Gjennom lokale 
lønnsforhandlinger skal det sikres at alle ansatte gis en naturlig generell lønnsutvikling 
samtidig som den totale lønnsreguleringen skal gi rom for individuelle vurderinger og tillegg.
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Ved lokale forhandlinger skal lønnsreguleringer ta hensyn til lønnsutvikling i tariffområdet og
kommunens totale situasjon slik som økonomisk bæreevne og etterspurt kompetanse. Det skal
over tid være en balanse i lønnsvekst mellom de ulike lønnskapitlene i HTA.

Det årlige lønnspolitiske drøftingsmøte skal klargjøre hvilke kriterier som skal prioriteres. 
Enhetsleder trekkes med i vurderingen av lønn i forhold til jobben som gjøres gjennom 
deltakelse i møte med arbeidsgiver i forkant av lokale lønnsforhandlinger. 

Det avholdes evalueringsmøte etter lokale forhandlinger. Tidspunktet avtales på lønnspolitisk 
drøftingsmøte.

Seniortillegg:
Alle ansatte vil etter fylte 60 år få et lønnstillegg på kr.5000,-.

Ved årlige lokale forhandlinger skal ny lønn gjelde fra 1.5, hvor annet ikke er sentralt 
bestemt. 

Nyansatte som tiltrer stillingen før 30.april vil være omfattet av årets lokale 
lønnsforhandlinger. Nyansatte som tiltrer 1.mai eller senere vil ikke bli omfattet av årets 
lokale forhandlinger, med mindre det foreligger særlige grunner til dette.

Ansatte som i løpet av året får lønnsøkning etter andre forhandlinger vil ikke kunne sende inn 
krav i de ordinære lokale forhandlingene.

2-2-1 Lønnspolitiske kriterier
De lønnspolitiske kriteriene skal være objektive, omforent i størst mulig grad, gjort kjent og 
forstått blant medarbeiderne i Dønna kommune. Kriteriene skal være stabile over tid, men 
vektleggingen av kriteriene vil variere og bli drøftet i forkant av de lokale forhandlingene.

Lokal lønnsdannelse skal baseres på individuelle og stillingsavhengige vurderinger. 
Vurderingene vil knyttes opp til ett eller flere av følgende kriterier:

 Generelle tillegg
 Strukturelle tillegg
 Individuelle tillegg

Generelle tillegg:
Generelle tillegg for stillinger etter HTA kap.3 og 5 skal sikre en generell lønnsmessig 
utvikling. Det generelle tillegget skal være en kompensasjon for pris- og lønnsvekst og 
generell lønnsvekst i tariffområdet. Tillegg gis som et krone- eller prosenttillegg til alle i den 
aktuelle forhandlingen.

Strukturelle tillegg:
Strukturelle tillegg knyttes til oppståtte skjevheter. Begrunnelsen kan knyttes til vurdering av 
sammenliknbare stillinger eller til enkelte ansatte. Med dette menes en vurdering av 
lønnsmessige relasjoner mellom stillinger/ansatte med bakgrunn i ansvar, kompleksitet og 
krav til kompetanse.
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Strukturelle tillegg skal i utgangspunktet ikke utjevne tidligere gitte individuelle tillegg.

Gruppevise tillegg er tillegg gitt til en gruppe av medarbeidere innenfor samme 
stillingskategori. Begrunnelsen kan knyttes til vurdering av sammenlignbare stillinger. Med 
dette menes en vurdering av lønnsmessige relasjoner mellom grupper av stillinger/ansatte med
bakgrunn i ansvar, kompleksitet og krav til kompetanse.

Funksjonstillegg knyttes mot funksjoner eller bestemte arbeids- og ansvarsområde utover det 
som er forventet ivaretatt av grunnlønnen i stillingen. Arbeidstaker får funksjonslønnen så 
lenge en innehar de særlige funksjonene.

Individuelle tillegg:
Individuelle tillegg skal baseres på den ansattes:

 Innsats og resultatoppnåelse sett i forhold til virksomhetens mål.
 Samarbeid og kunnskapsdeling. Bidrag til utvikling og forbedring innen egen 

arbeidsgruppe, avdeling eller enhet, eller på tvers av enheter og tjenestested.
 Omstillings- og endringsevne.
 Evne til å vise initiativ og å være en positiv ressurs for brukere, arbeidsmiljøet og 

kollegaer.
Individuelle tillegg for ledere.

For ledere vektlegges særlig:
 Måloppnåelse i henhold til kommuneplan og årsbudsjett/økonomiplan.
 Samarbeidsevne, evne til å skape et godt arbeidsmiljø.
 Evne til å motivere og utvikle medarbeidere.
 Evnen til å administrere, delegere og fordele arbeidsoppgaver.
 Evnen til å planlegge og organisere helhetlig.
 Evne til å skape enhet- og vi-følelse i kommunen.
 Dyktighet til å utvikle kommunens tjenester innen sitt ansvarsfelt.
 Evne til konflikthåndtering
 HMS

2-3 Særskilte forhandlinger
Det kan gjennomføres særskilte forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative 
lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens 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.

2-4 Kompetanse
Det skal være en klar og forutsigbar sammenheng mellom kompetanseutvikling og 
lønnsutvikling for medarbeider som tilegner seg videreutdanning som er relevant og nyttig for
kommunen. Videre- og etterutdanning bør være i henhold til enhetens kompetanseplan.
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Skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bør inngås før utdanningen påbegynnes. 
Avtalen skal klargjøre om utdanningen kan få betydning lønnsmessig, om det tilrettelegges 
for permisjon med eller uten lønn eller om studieavgift dekkes.

Ansatte skal lokalt avlønnes høyere per år enn stillingens grunnlønnsplassering når:
 Videreutdanningen er relevant for vedkommendes nåværende stilling.
 Dønna kommune har vurdert aktuell utdanning som nødvendig for 

organisasjonen og avtale om dette er inngått på forhånd.
 Utdanningen tilsvarer minimum et halvårs-studie og eksamen er bestått.

Kompensasjon for videreutdanning utgjør:
Kr.10.000,- for 30 studiepoeng
Kr.20.000,- for 60 studiepoeng.

Lønnsøkningen foretas etter søknad med fremlegging av dokumentasjon på utdanningen. De 
arbeidsgruppene som har lønn ut fra kompetanse, vil ikke få lokalt lønnsopprykk dersom de 
samtidig får lønnsøkning ut fra sentralt avtaleverk.

Studiepermisjon med lønn:
Arbeidstakere som har vært fast tilsatt i de siste 2 år, som tar videreutdanning på deltid
innvilges permisjon med lønn under forutsetning at utdanningen er relevant for stillingen
vedkommende innehar, eventuelt søker å kvalifisere seg til. Studiepermisjon med lønn kan gis
under forutsetning av at behovet er nedfelt i kompetanseplanen for etaten.

Permisjon kan gis som følgende:
Det kan innvilges permisjon med lønn en dag pr. 3 studiepoeng og inntil 10 dager pr. studieår
for ansatte i hel stilling. Reduseres i forhold til stillingsstørrelse.

I tillegg gis et stimuleringstilskudd på 3000.- etter gjennomført eksamen (30 studiepoeng).
Tilskuddet reduseres i forhold til antall studiepoeng. Søknad om stimuleringstilskudd må
rettes innen 2 mnd. etter at eksamensresultat foreligger.

Medarbeidere som tar fagbrev skal ha fagarbeiderlønn når fagbrevet er relevant i forhold til 
vedkommendes arbeidsoppgaver. Fagarbeiderlønn utbetales når fagbrev leveres arbeidsgiver. 
Det kan foretas utbetaling fra dato for bestått fagprøve.

Stipendordning kan brukes for å stimulere ufaglærte til å ta fagutdanning.

3 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE

3-1 Forhandlingsbestemmelser
Medarbeidernes lønnsøkning fastsettes gjennom sentrale og lokale tarifforhandlinger.

Kapittel 3 - Lederstillinger. Lokal lønnsdannelse
 3.4.1 og 3.4.2 gjennomføres en gang i året

Kapittel 4 - Stillinger med sentral og lokal lønnsdannelse
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 Forhandlingsbestemmelsene i kap 4 A gjelder stillingene i kap 4B og 4C
 4.A.1-forhandlinger gjennomføres i henhold til sentralt avtalte frister.
 4.A.2-forhandlinger gjennomføres etter behov – særskilte forhandlinger
 4.A.3-forhandlinger gjennomføres etter behov – beholde og rekruttere
 4.A.4-kompetanse

Kapittel 5- Stillinger med lokal lønnsdannelse.
 5.2-forhandlinger gjennomføres årlig
 5.3-forhandlinger gjennomføres etter behov

3-2 Seniorpolitiske tiltak
 HTA kapittel 3, punkt 3.2.3

3-3 Forhandlingsutvalg
Alle forhandlinger gjennomføres administrativt, med unntak av forhandlinger for rådmannen i
hht kapittel 3, punkt 3.4.1, som gjennomføres av administrasjonsutvalgets politiske 
medlemmer.

3-4 Forhandlingsstruktur i HTA kapittel 3 
Følgende stillinger i Dønna kommune defineres innenfor begrepet ledere (toppledere), og skal
for tiden omfattes av HTA kapittel 3.4.1:

 Rådmann
 Kommunalsjef 1
 Kommunalsjef 2

Følgende stillinger i Dønna kommune defineres som ledere, og skal for tiden omfattes av 
HTA kap 3.4.2:

 Enhetsledere

3-5 Forhandlingsprosedyre
Drøftingsmøte
Det holdes lønnspolitiske drøftingsmøter i hht HTA kap 3, 3.2.1 hvor partene drøfter bruken 
av alle forhandlingsbestemmelsene. Møtet holdes så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver 
får tid til å arbeide med konkrete krav og tilbud etter drøftingsmøtet. Det vises spesielt til 
vedlegg 3 i HTA vedrørende retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk.

Det beregnes en samlet pott til fordeling i hht bestemmelsene i HTA kap 4.A.1.

Kapittel 3-forhandlinger
Årlig lønnsregulering i hht kap 3.4, gjennomføres i hht HTA kap 3.4.1 og 3.4.2 

Ved eventuell uenighet om lønnsregulering i hht HTA kap 3.4.1 kan tvisten ikke ankes. 
Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas.
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Ved eventuell uenighet om lønnsregulering i hht HTA kap 3.4.2 avgjøres tvisten ved lokal 
nemnd eller pendelvoldgift jfr Hovedavtalen del A § 6-2. Bestemmelsen om anke gjelder ikke
når det er avtalt at lønnen fastsettes av arbeidsgiver.

Ved årlige lokale forhandlinger skal ny lønn gjelde fra 01.05, hvor annet ikke er sentralt 
bestemt.

Kapittel 4-forhandlinger
Lokale forhandlinger for medarbeidere omfattet av HTA kap 4, holdes i hht bestemmelsene i 
4A, B, og C.

Ankebestemmelsene framgår av kapittel 4, punkt 4.A.1.

Kapittel 5-forhandlinger
Årlig lønnsregulering i hht kapittel 5 gjennomføres i hht HTA kap 5.2 og etter kap. 5.3 etter 
behov.
Ved eventuell uenighet om lønnsregulering i hht kap 5, punkt 5.2, følges ankebestemmelsen i 
Hovedavtalen, del A, § 6 – 2. Ved uenighet i hht punkt 5.3, skal arbeidsgivers siste tilbud 
vedtas.

Ved årlige lokale forhandlinger skal ny lønn gjelde fra 01.05, hvor annet ikke er sentralt 
bestemt.

Evalueringsmøte
Det avholdes evalueringsmøte etter lokale forhandlinger. Tidspunktet avtales på lønnspolitisk 
drøftingsmøte.
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