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Alternativ 

stillingsbenevnelse/ 

rapporteringsbenevnelse 

Stillingsbenevnelse 

HTA 

Stillingskode 

HTA 

Stillingskode 

fagstigen 

Årslønn Krav til kompetanse ved innplassering 

Arkitekt Arkitekt 8535 853501 545.000 - 625.000 Minstelønn med godkjent universitetsutdanning eller 

tilsvarende/master. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Arkitekt I Arkitekt 8535 853502 565.000 - 655.000 Teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Arkitekt II Arkitekt 8535 853503 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til 

produktivitet/effektivisering i forhold til enhetens 

resultatkrav/mål. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Arkitekt III Arkitekt 8535 853504 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling 

(ansvar for et helt arbeidsområde.) Lang erfaring innenfor 

spesialområder, prosjektledelse. Gir god understøttelse i 

forhold til enhetens resultatkrav/mål. Ansatte med 

doktorgrad. Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

      

Ingeniør Ingeniør 8084 808420 495.000 – 595.000 Minstelønn med godkjent bachelor som ingeniør eller 

tilsvarende høgskole- eller universitetsutdanning. 

Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

Ingeniør I Ingeniør 8084 808421 520.000 - 625.000 Besitter formell eller driftsintern tilleggskompetanse innenfor 

det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges ved 

innplassering i spennet.   

Ingeniør II Ingeniør 8084 808422 570.000 - 720.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant områder for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til 

produktivitet/effektivitet i forhold til enhetens resultat-

krav/mål. Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

Ingeniør III Ingeniør 8084 808423 605.000 - 860.000 Innehar kvalifikasjoner i forhold til fagstigen 

samt har særlig krevende og ansvarsfullt 

arbeid. Lang erfaring innen spesialområder. Gir god 

understøttelse i forhold til enhetens resultatkrav/mål. Ansatte 

med doktorgrad. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 



Alternativ 

stillingsbenevnelse/ 

rapporteringsbenevnelse 

Stillingsbenevnelse 

HTA 

Stillingskode 

HTA 

Stillingskode 

fagstigen 

Årslønn Krav til kompetanse ved innplassering 

Jordmor Jordmor 8209 820900 545.000 - 625.000 Minstelønn for jordmor med godkjent jordmorutdanning eller 

mastergrad i jordmorfag . Erfaring vektlegges ved 

innplassering i spennet. 

Jordmor I Jordmor 8209 820901 565.000 - 655.000 Teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Jordmor II Jordmor 8209 820902 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til 

produktivitet/effektivisering i forhold til enhetens 

resultatkrav/mål. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Jordmor III Jordmor 8209 820903 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling 

(ansvar for et spesielt arbeidsområde.) Lang erfaring innenfor 

spesialområder, prosjektledelse. Gir god understøttelse i 

forhold til enhetens resultatkrav/mål. Ansatte med 

doktorgrad. Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

      

Jurist Rådgiver 8530 853002 545.000 - 625.000 Minstelønn med godkjent universitetsutdanning eller 

tilsvarende/master. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Jurist I Rådgiver 8530 853001 565.000 - 655.000 Teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Jurist II Rådgiver 8530 853009 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til 

produktivitet/effektivisering i forhold til enhetens 

resultatkrav/mål. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Jurist III Rådgiver 8530 853006 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling 

(ansvar for et helt arbeidsområde.) Lang erfaring innenfor 

spesialområder, prosjektledelse. Gir god understøttelse i 

forhold til enhetens resultatkrav/mål. Ansatte med 

doktorgrad. Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 



Alternativ 

stillingsbenevnelse/ 

rapporteringsbenevnelse 

Stillingsbenevnelse 

HTA 

Stillingskode 

HTA 

Stillingskode 

fagstigen 

Årslønn Krav til kompetanse ved innplassering 

Naturforvalter Rådgiver 8530 853032 545.000 - 625.000 Minstelønn med godkjent universitetsutdanning eller 

tilsvarende/master. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Naturforvalter I Rådgiver 8530 853033 565.000 - 655.000 Teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Naturforvalter II Rådgiver 8530 853003 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til 

produktivitet/effektivisering i forhold til enhetens 

resultatkrav/mål. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Naturforvalter III Rådgiver 8530 853017 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling 

(ansvar for et helt arbeidsområde.) Lang erfaring innenfor 

spesialområder, prosjektledelse. Gir god understøttelse i 

forhold til enhetens resultatkrav/mål. Ansatte med 

doktorgrad. Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

      

Pedagogisk –psykologisk 

rådgiver 

Rådgiver 8530 853007 545.000 - 625.000 Minstelønn med godkjent universitetsutdanning eller 

tilsvarende/master. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Pedagogisk –psykologisk 

rådgiver I 

Rådgiver 8530 853010 565.000 - 655.000 Teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Pedagogisk –psykologisk 

rådgiver II 

Rådgiver 8530 853011 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til 

produktivitet/effektivisering i forhold til enhetens 

resultatkrav/mål. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Pedagogisk –psykologisk 

rådgiver III 

Rådgiver 8530 853044 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling 

(ansvar for et helt arbeidsområde.) Lang erfaring innenfor 

spesialområder, prosjektledelse. Gir god understøttelse i 

forhold til enhetens resultatkrav/mål. Ansatte med 

doktorgrad. Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

      



Alternativ 

stillingsbenevnelse/ 

rapporteringsbenevnelse 

Stillingsbenevnelse 

HTA 

Stillingskode 

HTA 

Stillingskode 

fagstigen 

Årslønn Krav til kompetanse ved innplassering 

Rådgiver Rådgiver 8530 853000 545.000 - 625.000 Minstelønn for rådgiver med godkjent mastergrad. Erfaring 

vektlegges ved innplassering i spennet. 

Rådgiver I Rådgiver 8530 853051 565.000 - 655.000 Minstelønn for rådgiver med godkjent mastergrad. 

Merknaden i HTA knyttet til stillingskode 8530 gjelder og 

teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Rådgiver II Rådgiver 8530 853052 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til produktivitet 

/effektivisering i forhold til enhetens resultatkrav/mål. 

Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

Rådgiver III Rådgiver 8530 853053 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling(ansvar for et helt arbeids-

område.) Lang erfaring innenfor spesialområder, prosjekt-

ledelse. Gir god understøttelse i forhold til enhetens resultat-

krav/mål. Ansatte med doktorgrad. Erfaring vektlegges ved 

innplassering i spennet. 
Seniorrådgiver Rådgiver 8530 853045 700.000 - 1.010.000 Rådgiver i rådmannens fagstab kan innplasseres i denne 

stillingskoden etter en konkret vurdering av spesiell 

kompetanse og ansvar. 

Samfunnsviter/saksbeh. Rådgiver 8530 853035 545.000 - 625.000 Minstelønn med godkjent universitetsutdanning eller til-

svarende/master. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Samfunnsviter I Rådgiver 8530 853036 565.000 - 655.000 Teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Samfunnsviter II Rådgiver 8530 853037 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til produktivitet/ 

effektivisering i forhold til enhetens resultatkrav/mål. 

Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

Samfunnsviter III Rådgiver 8530 853038 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling(ansvar for et helt arbeids-

område.) Lang erfaring innenfor spesialområder, prosjekt-

ledelse. Gir god understøttelse i forhold til enhetens resultat-

krav/mål. Ansatte med doktorgrad. Erfaring vektlegges ved 

innplassering i spennet. 



Alternativ 

stillingsbenevnelse/ 

rapporteringsbenevnelse 

Stillingsbenevnelse 

HTA 

Stillingskode 

HTA 

Stillingskode 

fagstigen 

Årslønn Krav til kompetanse ved innplassering 

Samfunnsøkonom 

 

Rådgiver 8530 853030 545.000 - 625.000 Minstelønn med godkjent universitetsutdanning eller 

tilsvarende/master. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Samfunnsøkonom I 

 

Rådgiver 8530 853031 565.000 - 655.000 Teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Samfunnsøkonom II Rådgiver 8530 853015 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til 

produktivitet/effektivisering i forhold til enhetens 

resultatkrav/mål. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Samfunnsøkonom III Rådgiver 8530 853016 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling 

(ansvar for et helt arbeidsområde.) Lang erfaring innenfor 

spesialområder, prosjektledelse. Gir god understøttelse i 

forhold til enhetens resultatkrav/mål. Ansatte med 

doktorgrad. Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

      

Sivilingeniør Ingeniør 8084 808411 545.000 - 625.000 Minstelønn med godkjent universitetsutdanning eller 

tilsvarende/master. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Sivilingeniør I Ingeniør 8084 808412 565.000 - 655.000 Teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Sivilingeniør II Ingeniør 8084 808413 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til 

produktivitet/effektivisering i forhold til enhetens 

resultatkrav/mål. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Sivilingeniør III Ingeniør 8084 808414 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling 

(ansvar for et helt arbeidsområde.) Lang erfaring innenfor 

spesialområder, prosjektledelse. Gir god understøttelse i 

forhold til enhetens resultatkrav/mål. Ansatte med 

doktorgrad. Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

      



Alternativ 

stillingsbenevnelse/ 

rapporteringsbenevnelse 

Stillingsbenevnelse 

HTA 

Stillingskode 

HTA 

Stillingskode 

fagstigen 

Årslønn Krav til kompetanse ved innplassering 

Siviløkonom Rådgiver 8530 853021 545.000 - 625.000 Minstelønn med godkjent universitetsutdanning eller 

tilsvarende/master. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Siviløkonom I Rådgiver 8530 853029 565.000 - 655.000 Teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevant område 

for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Erfaring vektlegges 

ved innplassering i spennet. 

Siviløkonom II Rådgiver 8530 853013 600.000 - 790.000 Kombinasjon av økt teoretisk og praktisk kompetanse innen 

et relevant område for det arbeidet som arbeidstaker utfører. 

Overholder enhetens frister og krav til 

produktivitet/effektivisering i forhold til enhetens 

resultatkrav/mål. Erfaring vektlegges ved innplassering i 

spennet. 

Siviløkonom III Rådgiver 8530 853014 645.000 - 1.000.000 Som nivå II , selvstendig stilling 

(ansvar for et helt arbeidsområde.) Lang erfaring innenfor 

spesialområder, prosjektledelse. Gir god understøttelse i 

forhold til enhetens resultatkrav/mål. Ansatte med 

doktorgrad. Erfaring vektlegges ved innplassering i spennet. 

 

 

 

 


