
Den lokale løndannelse 
TR – møde d. 17. sep. 2018 

Mellem venner: 
 

- Den anden dag gik jeg lige ind til chefen og sagde, at hvis ikke jeg fik mere i løn, så holdt 
jeg op med at arbejde. 

 
- Nå, hvad blev resultatet så? 

 
- Åh, vi indgik et kompromis. Jeg fik ikke mere i løn. Til gengæld holdt jeg heller ikke op med 

at arbejde! 
 



Program for formiddagen 

Fællesaftalen 

Procedureaftalen 

Lønpolitikker – lønstrategier 

Erfaringsudveksling omkring lokal løndannelse 

Forhandlinger –før –under- efter 

En sag for TR 

Inspiration og værktøjer 

  



Fællesaftalen 
De overordnede rammer 

 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_36482/cf_
202/09.PDF  

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_36482/cf_202/09.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_36482/cf_202/09.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_36482/cf_202/09.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_36482/cf_202/09.PDF


Procedureaftalen 

 Indgået i samtlige kommuner i kreds Sydjylland, samt i 
Regionen. 

 
Lønpolitisk drøftelse 

 
Præcisere, og understøtte processen for Lokal 

løndannelse (tidsfrister og regler for afvikling af årlige lønforhandlinger,  forhåndsaftaler, ved 
ny ansættelser, væsentlige stillingsændringer, omstruktureringer m.v. Udveksling af oplysninger i.f.m. 
forhandlingerne) 

 
 

Oversigt over kompetencen til at forhandle de 
individuelle lønaftaler 



Lønpolitik 

De overordnede lønpolitikker i kommunen 

De lokale lønpolitikker 

Socialpædagogernes lønstrategi 



Erfaringsudveksling omkring den lokale 
løndannelse  

Hvad er jeres oplevelse omkring lokal 
løndannelse. Før-under-efter lønforhandlinger. 

Fortæl om det der fungere 

Fortæl om det der kan blive bedre 

Opsamling i plenum 



Før Forhandlinger  

Før forhandling: Hvordan kan vi forberede os 

Sammen 

TR 

Leder 



Under forhandlingen 

Under forhandlingen (Hvordan kan vi få skabt gode rammer) 

Sammen 

TR 

Leder 



Efter forhandlingen 

Efter forhandlingen (Refleksion) 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo-_bmta7dAhWJjCwKHYcdDG4QjRx6BAgBEAU&url=https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-forskning-og-formidling/magasinet-dm-natur-kultur/lkffseptember2016/03loyalitetogfagligtansvar&psig=AOvVaw3I9kocLL7zgGkRLjNAQ-Fb&ust=1536599548037639


En sag for TR og………  

•Institutionen x 

•Her skal der forhandles lokale løntillæg. 

•Der er 46 medarbejder i alt. 10 er socialpædagoger. Der er 
interne stridigheder mellem de forskellige fagligheder – nogle 
hjertelige og nogle mere alvorlige. Der er nogen, der synes, de 
er bedre end andre. Nogen får højere tillæg end 
socialpædagogerne.  

•Der er utilfredshed blandt SL´erne over, at de ikke får tøjtillæg. 

•Der er ikke meldt et økonomisk råderum ud. 

•Der har ikke været forhandlet i 5 år. 

•Der sjuskes med MED-møderne. 

•Kolonitillæg håndteres sjusket. Der er forskellige vilkår – og 
lærerne får også dér et højere tillæg. 

 



Inspiration og værktøjer 

Hjemmeside kreds Sydjylland  
• Løn og Lokal løndannelse : Guide til lønforhandlinger, lønpolitik, 

procedureaftale, forhåndsaftaler 

• TR/FTR: TR portalen – Lønværktøj til lønforhandling Før/under/efter 

• Efteruddannelse 

 

Kommunens hjemmeside: Lønpolitik, personalepolitik 

 

TR netværk, FTR, MED- systemet, 
kredskontoret 



 

 


