
Hvordan går det med de lokale 
lønforhandlinger på din 
arbejdsplads? 
 

 

 

TR møde 17. februar 2015 



BRUG MULIGHEDERNE ! 

 Fællesaftale om lokal løndannelse 

 

 Procedureaftalen 

 

 Lønpolitik 

 

 MED 

 

 



LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE 
NIVEAUER 

 

Centralt mellem SL / KL / DR: 

 

Landsdækkende overenskomst hvert 2. 
eller 3. år 

 

 

 

  

 

 



LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE  
NIVEAUER 

 

Lokalt mellem SL Sydjylland & 
kommune / region: 

 

 Forhåndsaftaler 

 Årlig forhandling om individuelle aftaler 

 Lønaftale v/ny ansættelse (leder OK) 



LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE 
NIVEAUER 

 

Lokalt mellem TR og Leder: 

 

 Forhåndsaftaler på arbejdspladsen 

 Årlig forhandling om individuelle aftaler 

 Lønaftale v/ny ansættelse 

 

 



FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE 

Der forhandles som udgangspunkt en 
gang årligt. 

Undtaget ny ansættelse, væsentlige 
stillingsændringer og omstruktureringer. 

 

Hvis der ikke er aftalt nogen frist, afholdes 
forhandling senest 6 uger efter modtagelse 
af forhandlingsbegæring. 

 



FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE 

 

Lønforhold for den enkelte ansatte skal 
vurderes ved den årlige forhandling. 

 

Det er ikke hensigten, at en medarbejder 
skal forblive på grundløn. De lokale parter 
skal være særligt opmærksomme herpå, 
ved de årlige forhandlinger. 

 



FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE 

De lokale parter har pligt til at 
forhandle løn efter denne aftale. 

 

TR har ret til at få alle relevante oplysninger 
om løn- og ansættelsesforhold for de 
personer TR repræsenterer. 

Hvis TR ikke automatisk modtager disse 
oplysninger udleveres de på begæring. 



FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE 

 

Der er i overenskomstperioden midler 
til rådighed til lokal løndannelse. 

 

Det samlede råderum påvirkes af elementer 
jf. Råderumsbilaget. 

 



PROCEDUREAFTALEN 

 Hvornår afholdes årlig lønforhandling 
f.eks. i 2. kvartal. 

 

 Hvornår udveksles lønforslag 

 

 Hvem har forhandlings- og 
aftalekompetence 

 

 

 

 

 

 



PROCEDUREAFTALEN 

Ny ansættelser: 

Som udgangspunkt aftales løn før 
tiltrædelse i stillingen. 

Ellers benyttes en af mulighederne i 
procedureaftalen. 

Den ansatte skal vide hvilken der benyttes. 

 

 

 



ÅRLIG LØNFORHANDLING 

 Lokale lønaftaler indgås på et kendt og 
objektivt grundlag/lønpolitik. 

 Kommunen skal have en overordnet 
lønpolitik, der er drøftet i HMU  én gang 
årligt. 

 Arbejdspladsen bør ha´en lokal lønpolitik, der 
uddyber kommunens overordnede lønpolitik. 

 Hvis lokal lønpolitik skal denne drøftes 
mellem leder og medarbejderne i LMU. 



 
ÅRLIG LØNFORHANDLING 
Find de gode lønforslag 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Målbeskrivelse 

                  V
isione

r 

          F
orh

ånd
saftale

r 

Temaer : Brainstorm 

udfra overordnede 

rammer og mål og 

visioner 

Kriterier : Brainstorm 

udfra temaer, funk-

tionbbeskrivelser, 

pædagogiske planer 

Lønpolitikken : 

Udvælgelse af 

kriterier – det er dem 

der er mest værdifulde 



 
 
 
  
 
 

 
 

ÅRSHJUL 
SAMMENHÆNG OPGAVER, KOMPETENCER OG LØN 

Januar 

Marts 

Juni 

Oktober 

1. Kvartal: MED/SU udvalget 

behandler budget, herunder 

fordeling af rammebevillingen 

til løn og drift             

2. Kvartal: MUS-samtaler, 

herunder drøftelse af 

kompetenceudvikling 3. kvartal Lønforhandlinger 

mellem leder og TR (evt. 

tilbagevirkende kraft) 

4 Kvartal: MED/SU 

udvalget evaluerer 

Virksomhedsplan, 

lønpolitik, kriterier m.m. 

Kommunens budget og serviceniveau 



ENIGHED MELLEM TR OG LEDER: 

TR forelægger udkast til lønaftalen for 
medlem / kollega, inden TR godkender og 
underskriver. 

 

HUSK KOPI TIL KREDSKONTORET ! 

 



UENIGHED MELLEM TR OG LEDER: 

 Der skrives et referat med lederens 
synspunkt / forslag og TRs synspunkt / 
forslag. 

 Enighed kunne ikke opnås. 

 Leder og TR underskriver. 

 TR sender kopi til kredskontoret og 
anmoder om vurdering for videreførelse af 
tvist. 

 

 



INTERESSETVIST OM FUNKTIONS- OG 
KVALIFIKATIONSLØN 

Niveau 1: 

Kommune og kreds forsøger at bilægge 
tvist, jf. uenighedsreferat på arbejdslads.  

Niveau 2: 

Kommune og kreds forsøger at bilægge 
tvist, medvirken af SL-C og KL.  

Niveau 3: 

SL-C og KL forsøger at opnå enighed. 

 


