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Studenter f.o.m. 01052021 
LØNN VIKARER OG STUDENTER 
Gjelder: Høyskolestudenter under helse- og/eller sosialfaglig/pedagogisk utdanning, 
skal lønnes etter følgende modell når de arbeider innenfor tjenesteområdene 
helseomsorg, skole (inklusiv forsterket avdeling), barnehage og SFO. 
Bestemmelsen gjelder tilsvarende for medisinerstudenter samt høyskolestudenter 
innen andre tjenesteområder når utdanninga er relevant for stillingen 
 
Det vises til tidligere adm.utv. sak 9/01 av 25.04.01. hvor det ble vedtatt avlønning til 
studenter henholdsvis ved 3-årig Høgskole i sykepleie/vernepleie og 4-årig Høgskole i 
sykepleie og desentralisert utdanning. 
 
Justering i henhold til sentrale forhndlinger. Avlønning for disse vil i fremtiden være i tråd 
med minimumsavlønning for stilling med krav om fagbrev/tilsvarende utd.nivå i 
hovedtariffavtalens kap. 4B ut fra ansiennitet.  
 
Pr. 01.05.21 er denne følgende: 
0 år: kr 363 700 
4 år: kr 374 700 
8 år: kr 390 300 
Begynnerlønn spl kr 423 500 
De får nybegynnerlønn sykepleiere, så lenge den er lavere enn 10 år for fagarbeidere  
 
3. års studenter som har bestått eksamen, men som venter på godkjenning skal avlønnes 
etter begynnerlønn for høyskolegruppen kr. 423 500 
 
Fremtidige endring i avlønning for disse studentene vil følge endringer i avlønning for 
fagarbeider. NB! det er viktig å merke seg at ansiennitetsreglene for gruppen med fagbrev og 
lignende er annerledes enn for høyskoleutdannede. Dvs at når godkjenning foreligger må ny 
ansiennitetsberegning foretas i henhold til bestemmelser i hovedtariffavtalen § 12. 
 
Tidligere vedtak endres slik: 
 
1. Studenter ved 3-årig Høgskole i sykepleie/vernepleie/ergoterapeuter eller sammenlignbare 
studier gis følgende lønnsplassering: 
Avlønning som fagarbeider hovedtariffavtalen kap. 4 B 
0 år: kr 363 700 1. studieår 
4 år kr  374 700 2. studieår 
Begynnerlønn spl   kr 423 500 3. studieår  
 
 
2. Studenter ved 4-årig Høgskole i sykepleie/vernepleie gis følgende lønnsplassering: 
Avlønning som fagarbeider hovedtariffavtalen kap. 4 B 
0 år: kr 363 700 1. studieår 



4 år  kr 374 700 2. studieår 
8 år  kr 390 300  3 studieår 
Begynnerlønn spl. kr 423 500 4. studieår 
 
Under 1. studieår, defineres som: fra studiestart første år til studiestart påfølgende år. 
Under 2. studieår defineres som fra studiestart andre år til studiestart påfølgende år (osv) 
Siste studieår defineres som fra studiestart til avsluttende eksamen er bestått. 
 
Alternativ avlønning. 
For høyskolestudenter som frå før av har utdanning og/eller ansiennitet som gir en annen 
lønn, vil det avlønningsnivået som til enhver tid gir best uttelling være gjeldende. 
 
Lønn ved fullført utdanning 
Ved fullført utdanning, må vedkommende være ansatt i stilling med krav om den aktuelle 
høyskoleutdanningen for å få lønn etter høskolestigen. Ved ansettelse i stilling med 
lavere utdanningskrav gis lønn som fagarbeider. 
 
Ferievikarer. 
Ferievikarer som har fullført utdanninga lønnes som høyskoleutdannet i feriepengeperioden, 
dersom kompetansen benyttes av arbeidsgiver. Det er en forutsetning at eksamenbevis er 
framlagt. Dersom studentene velger å ta noen friår i studiene, blir de lønnet som 
Assistenter stillingskode 6572. 
 
Ny ansiennitetsberegning 
Ved ansettelse i stilling med krav om høyskoleutdanning, skal ansienniteten bereknes på 
nytt. Tidligere fastsatt ansiennitet kan da bli endret, ettersom ansiennitetsreglene for 
ufaglærte er annerledes enn for øvrige stillinger 
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