
Forhandling af løn 

på det 

kommunale område



• Lokal løn

• Formål og hjemmel

• Økonomi, information og statistik 

• Flow og elementer

• Årshjul

• Strategi

• Klubben og mandat

• Strategiske refleksioner

Gruppearbejde, øvelser, viden og refleksioner

FROKOST kl. 12.30-14.00 

Dagens emner

Side 2



Forhandlingsproces

Side 3

Når 
forhandlingen 

er aftalt

Forhandlingen
Efter 

forhandlingen

Hverdagen



Klubmandat til 
lønpolitik

Lønpolitiks 
drøftelse

Forhandlings-
mandat fra klub

Lønforhandling

Info om + 
implementering 

af resultat

MED - skolebudget

Evaluering af 
aftaleresultat

Flow
- Årshjul
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Uddannelsesforbundet mener

At reallønnen skal sikres gennem en centralt 
aftalt generel lønudvikling. Derudover skal 
den del af lønudviklingen, der modsvarer de 
generelle krav til fleksibilitet, kompetencer 
og kvalifikationer i medlemmernes 
arbejdsopgaver, også aftales centralt.

OK18: Generelle lønstigninger --> løntabeller

Centralt aftalte løndele 
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Forhandlingsfællesskabets forlig med KL 
af 27. april 2018

Side 6

Den samlede aftalte ramme er på 8,1 procent og udmøntes således:

Stigning i 
procent per

dato
1.4.18 1.10.18 1.4.19 1.10.19 1.1.20 1.4.20 1.10.20 I alt

Generelle 
lønstigninger 
mv.

1,10 1,30 1,00 1,60 0,40 0,70 6,10

Rekrutterings
pulje

0,03 0,27 0,30

Organisations
forhandlinger

0,35 0,35

Øvrige 0,03 0,03

Reguleringsor
dning (skøn)

0,02 0,34 0,36 0,72

Reststigning 
(skøn)

0,20 0,20 0,20 0,60

I alt inkl. 
reststigning

2,65 2,19 3,26 8,1



Lønudvikling
1. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018

Lokal løn Samlet løn 

Sammenligningsmetode - stigning hos identiske 
personer

Personalekategori/Klasse pct. pct.

Lærere ved kom. sprogcentre -2,4% 0,7%

Lærere ved ungdomsskoler 3,6% 0,9%

Generele kommunale lønstigninger i perioden (inkl. 
særlig regulering)

0,2%

Prisudvikling, Nettoprisindeks, DST 0,7%
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• Lønforløb § 4 og § 6

• Funktionsløn § 5

• Kvalifikationsløn § 6

• Pension § 10

• Personlig ordning  Protokollat 1

• Frit valg § 13

Centralt aftalte løndele

Kend din 
OK
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Uddannelsesforbundet mener

At mulighederne i den lokale løndannelse skal 
udnyttes maksimalt.
Der kan indgås aftaler om kvalifikationsløn, 
herunder tillæg med henblik på rekruttering   
og fastholdelse, funktionsløn og resultatløn.

Forhandlingsretten er delegeret til den lokale 
tillidsrepræsentant 

Lokalt aftalte løndele
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OK for lærere ved 

Sprogcentre og Ungdomsskolen 

Skal: 

• Flere arbejdssteder §5 stk. 7 

• Selvstyrende team § 5 stk. 8 / 9

• Efter- videreuddannelse § 6 stk. 3/4 

Overordnet: 

• Funktioner § 5 stk. 10 / 11

• Kvalifikationer § 6 stk. 5

• Resultatløn § 7

Lokalt aftalte løndele
- Hjemmel - OK 
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Kend din 
OK



Funktionsløn / kvalifikationsløn er 
pensionsgivende § 5 stk. 10 –
bemærkninger / § 6 stk. 5

Kvalifikations- og funktionsløn er/skal 
være udviklende for kvalifikationer og 
funktioner

Inspirationsliste med kriterier for 
funktionsløn Bilag 1

Lokalt aftalte løndele
- Hjemmel - OK
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Kend din 
OK



Uddannelsesforbundet mener

At den lokale løndannelse skal understøtte 
varetagelsen af kerneopgaverne,
honorere de stadigt større krav om 
fleksibilitet og understøtte pædagogisk-
administrative funktioner.

Lokalt aftalte løndele
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Hvordan ser det ud hos jer?

- Er jeres lokale løn understøttende 
af/honorerende af 

- kerneopgaven?

- Fleksibiliteten?

- Pædagogisk- administrative 
opgaver?

- …
Side 13



Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. 09.03

Årlig lønpolitisk drøftelse – på begæring § 2

Årlig forhandling – på begæring § 3 stk. 1

• Proces anbefales (frister og regler)
• Forhandlingsret ved 

•Nyansættelser
•Omstruktureringer
•Stillingsændringer
•Arbejdsomlægninger

Tvistløsningssystem

Hjemmel
- Formål, proces, økonomi
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https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/1373/forlaengelse-af-aftale-om-lokal-loendannelse-for-laerere-mfl.pdf


Aftale om lokal løndannelse 09.03 bilag A

Lokal løn: Skabe og styrke lokale løsninger

Lokal løn: Vedkommende og gennemsigtig

• Ønske om fleksibel løndannelse

• Et ledelsesredskab og en motivationsfaktor 

• Understøttelse af mål og strategi

• Sammenhæng med kompetenceudvikling

• Synliggør forhandlingsretten

• Overvej klubbens synspunkter……

Aftale om lokal løndannelse 
- Formål og hensigt
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https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/1373/forlaengelse-af-aftale-om-lokal-loendannelse-for-laerere-mfl.pdf


Det er ledelsens ansvar at sikre penge til lokal 
løn!!

Og, det er en TR-opgave at minde lederen om 
det…..

• Fastlæggelsen af midler til løn sker i 
budgetfasen i kommunen

• Besparelser er ikke formålet med lokal løn

• Kan midler overføres fra et år til det næste? 
• Kan midler overføres fra øvrig drift til løn? 
• Hvordan sker budgetfremskrivningen?
• Budget på lønsum eller normeringer? 

Det økonomiske råderum – Bilag A
- hvilke penge?
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Det lokale økonomiske råderum afhænger af 
den enkelte institutions eller afdelings 
budget, og hvordan den enkelte institution 
eller afdeling genanvender ledige lønmidler
samt omfanget af nye midler der tilføres.

Ledige lønmidler kan bestå af frigjorte midler 
fra tidligere lokale lønpuljer, opsigelser 
mv.

Det økonomiske råderum – Bilag A
- hvilke penge?
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1. Personaleomsætning, eksempelvis hvor 
medarbejdere med et langt anciennitetsforløb 
erstattes med medarbejdere uden eller med et 
kortere anciennitetsforløb. 

2. Personalesammensætning med eksempelvis 
erstatning af længerevarende uddannet 
personale med korterevarende eller omvendt. 

3. Forhåndsaftaler og funktionstillæg. 
Ændring/bortfald.  

4. Overgangstillæg der bortfalder

Det økonomiske råderum – Bilag A
- 12 punkter
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5. Bestemmelser i overenskomst, hvorefter 
der eksempelvis for en uddannelse eller en 
særlig funktion lokalt skal aftales en løn. 

6. Vakancesituationer og andre 
fraværssituationer.

7. Central finansiering af afledte lokale 
effekter  

8. ”Ikke-lønkroner” konverteres til lønkroner, 
hvis det er muligt efter den lokalt valgte 
økonomistyringsform, eller omvendt. 

Det økonomiske råderum – Bilag A
- 12 punkter 
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9. Eventuel overførsel af overskud henholdsvis 
underskud for et budgetår til det 
efterfølgende budgetår. 

10. Øget indtjening, hvis den lokale 
styringsform tillader, at den bruges helt eller 
delvist til løn. 

11. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne 
bruges, hvor der er et særligt behov. 

12. Effektivisering/ændret 
arbejdstilrettelæggelse eventuelt udmøntet 
som resultatløn.

Det økonomiske råderum – Bilag A
- 12 punkter
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www.KRL.dk  den kommunale 

forhandlingsstatistik

- del af grundlaget for 
lønforhandlinger. Enighed om tal 
(grundlaget), betyder ikke enighed 
om betydningen af tal (hvad der 
skal anvendes til lokal løn). 

- sammenligningsgrundlag – på tværs 
af tid, forhandlingsområde og 
geografi

Hvordan opnår du konkret viden om 
lønningerne på din arbejdsplads? 
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http://www.krl.dk/


Side 22

Lønniveau
1. kvartal 2018 (1. februar 2018)

fast løn, gennemsnit

Stillingsbetegnelse

kilde Lokal løn

Lokal løn,
andel af 
løn i alt, 
inkl. 
pension

løn i alt,
inkl.

pension

Kom. Sprogcenterlærere KRL 1.939 4,4% 44.559

Ungdomsskolelærere KRL 1.631 3,9% 41.652

VUC-lærere (ok-ansatte) Lønoverblik 2.542 6,2% 41.193

Produktionsskolelærere Lønoverblik 237 0,1% 36.777

Folkeskolelærere KRL 2.071 5,0% 41.414



Lønniveau - - feb 2018

Kommune/region Fuldtid Grundløn

Lokale 

tillæg

Centrale 

tillæg

Gene-

tillæg Ferie godtg.

Pensions 

bidrag Løn ialt

259 Køge 24,7 29.071 5.313 5.790 0 864 6.969 48.007

791 Viborg 41,4 27.444 4.740 6.415 0 830 6.511 45.940

153 Brøndby 94,6 28.456 3.758 5.756 64 818 6.876 45.729

190 Furesø 14,1 28.384 2.276 7.084 0 811 6.328 44.883

169 Høje-Taastrup 23,3 29.372 2.223 7.241 828 853 6.681 47.197

Gennemsnit Ialt 711,3 28.096 1.939 8.024 371 826 6.500 45.756

787 Thisted 16,0 28.559 972 8.828 513 836 6.349 46.057

779 Skive 17,7 27.189 929 8.222 0 781 6.137 43.257

510 Haderslev 21,5 27.620 557 9.778 9 816 6.336 45.117

376 Guldborgsund 26,1 28.875 400 8.379 107 812 6.319 44.891

849 Jammerbugt 15,6 27.099 138 5.878 135 715 5.804 39.769

Lokale tillæg - Top og bund 
– kommunale sprogcentre
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Lønniveau - - feb 2018

Kommune/region Fuldtid Grundløn

Lokale 

tillæg

Centrale 

tillæg

Gene-

tillæg

Ferie 

godtg.

Pensions 

bidrag Løn ialt

210 Fredensborg 5,4 30.373 3.595 2.426 0 782 6.343 43.520

760 Ringkøbing-Skjern 9,6 27.844 2.902 5.093 0 771 6.233 42.842

169 Høje-Taastrup 11,3 27.728 2.872 5.094 0 767 6.418 42.879

157 Gentofte 18,8 28.615 2.856 5.259 72 791 6.628 44.221

400 Bornholm 9,2 27.047 2.456 5.400 126 753 6.279 42.060

Gennemsnit Ialt 899,4 27.779 1.631 5.891 145 762 6.351 42.559

707 Norddjurs 11,6 27.630 808 6.643 250 760 6.303 42.393

510 Haderslev 9,7 26.828 658 7.935 0 762 6.430 42.612

561 Esbjerg 18,8 27.419 500 6.304 123 738 6.129 41.213

175 Rødovre 19,7 27.879 409 5.400 211 729 5.805 40.433

185 Tårnby 5,2 27.934 0 5.039 0 709 5.964 39.647

Lokale tillæg - Top og bund 
– ungdomsskoler
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Kommunen forpligtet til at udarbejde 
lønstatistisk materiale til brug i de 
lokale forhandlinger, §2, stk. 1

Skal udleveres digitalt eller fysisk (papir) 
ved anmodning, bem. til §2 stk. 2

Aftale om statistikgrundlag for lokale forhandlinger 
04.39

Side 25

http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/990428/1_1_5.pdf


Hvilken lønstatistik skal udarbejdes? 

- én for kommunens personale samlet

- én for overenskomstgruppen, der 
skal forhandles løn om

Hver statisk skal beskrive lønniveau og 
lønudvikling, fordelt på de enkelte 
løndele, jf. §3 stk. 2

Aftale om statistikgrundlag for lokale forhandlinger 
04.39

Side 26

http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/990428/1_1_5.pdf


1. Gå til http://www.krl.dk/

2. Find og klik på ikonet ”Den kommunale forhandlingsstatistik” i 
bunden af siden

Hvordan ser lønniveauet ud?
- Fællesøvelse via medbragt PC/tablet
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http://www.krl.dk/


3. I spalten ’Kommune’ vælger du din kommune

4. I spalten ’Overenskomst’ vælger du ’Lærere m.fl. i folkesk. og 
spec.underv.’

5. I spalten ’Stillinger’ vælger du ’Lærere grundløn’

6. I spalten ’klassificering’ vælger du ’Ungdomsskoler/ Sprogcentre, 
grl. 31’ og hvis det er muligt ’Ungdomsskoler/Sprogcentre, 93-
gr., grl. 31’

7. Tryk på excel-ikonet og hent statistikken som excel-fil.

Fællesøvelse (fortsat) 
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Aftale om statistikgrundlag for lokale forhandlinger 
04.39

Side 29

I har krav på statistikken ved anmodning. 

Men overvej om de kan bruges i din 
argumentation eller ej. 

Tænk strategi, proces og årshjul 

Derfor – find tallene selv, drøft dem med 
TRS og evt. klubben…

..og anmod om tallene, hvis de kan bruges 
(fælles grundlag for forhandlinger) 



Lønpolitisk drøftelse med ledelsen før budgettet lægges

Årlig drøftelse på begæring – typisk i foråret

• Efterlever I intentionerne bag ny løn? 

• Hvordan skabes sammenhæng med mål, strategi, 
personalepolitik?

• Hvordan bliver løndannelsen motiverende frem for 
demotiverende?

• Procedure og spilleregler for forhandlinger

• Kan I blive enige om balancen mellem skolens økonomi og kravet 
om midler til lokal løn? 

• Stræb efter at styrke gennemsigtigheden og dermed øge 
accepten

Flow
- Lønpolitik
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Årlig forhandling på begæring – også når kassen er tom

• Afstem forventninger til forhandlingsprocessen før de 
egentlige forhandlinger påbegyndes

• Undersøg og vurdér ledelsen krav og ønsker (mål, strategier)

• Meld klart ud hvilke krav og ønsker I har (mål og strategi) 

• Afklar og påvirk det økonomiske råderum

• Forhandlinger på kort og på lang sigt

• Forhandling er en fortløbende proces.

Flow
- Lønforhandling
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Klubmandat til 
lønpolitik

Lønpolitiks 
drøftelse

Forhandlings-
mandat fra klub

Lønforhandling

Info om + 
implementering 

af resultat

MED - skolebudget

Evaluering af 
aftaleresultat

Flow
- Årshjul
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Uddannelsesforbundet mener 

At lokale lønaftaler skal være kendte, og at 
kriterierne for at opnå forskellige løndele er 
tydelige, så den enkelte medarbejder ved, 
hvordan man kan kvalificere sig til 
forskellige tillæg. Lærerarbejdet er ofte en 
kollektiv proces, og det er væsentligt, at 
den lokale lønpolitik og løndannelse 
understøtter denne proces.

Klubben og mandatet 
- Kendskab er forudsætningen
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Hvad er vigtigt for medlemmerne?

Hvilke kvalifikationer og funktioner ønsker 
lærerne at honorere?

Hvordan understøtter løn den kollektive 
proces som lærerarbejdet ofte er? 

Tillæg til mange vs. tillæg til få?

Hvad kan I mødes om som lærergruppe?

Klubben og mandatet
- Mandatet om selve sagen
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 Vær tydelig om, at der skal findes et mandat

 Sæt overvejelser i gang

 Rids udgangspunktet op

 Find de punkter I er enige om

 Lyt til ideer og udforsk konsekvenser sammen

 Opstil byttehandler

 Saml op og konkluder

 Vær tydelig om, hvilket mandat du går videre 
med

Klubben og mandatet
- At skabe et mandat
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 Vær tydelig om processen

 Hvad – hvordan – hvem

 Fortæl om dine forventninger til processen

 Hvad er aftalt med ledelsen, hvad er 
sagt/usagt

 Fortæl om processen som den skrider frem

Klubben og mandatet
- Gennemsigtig proces – Processuel retfærdighed
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• Der findes intet facit 

• Det handler om forhandling 

• Afklar dit mandat – skab opbakning og gennemsigtighed

• Mind din leder om lokal løn inden budgettet lægges

• Del tal og viden med din leder – brug relevante tal

• Informer løbende om processen

• Informer om resultatet  

• Hver forhandling skaber udgangspunktet for næste 
forhandling

Forhandling af lokal løn
- Pointer
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Strategiske overvejelser til dit næste forhandlingsforløb

Tag udgangspunkt i årshjulet – hvad er din situation?

• Processen og flowet over året

• Mandatet fra klubben

• Økonomien, kommunens og arbejdspladsens budget

Hvor skal du sætte ind?

• At styrke processen – lønpolitiskdrøftelse – refleksion -> forhandling

• At styrke dit mandat – klubproces – refleksion -> mandatskabelse

• At afklare økonomien – indhente viden , statistik, HovedMED, FTF-rep.

½ time i grupper – overvej, debatter og inspirer hinanden + noter de gode 
pointer 

Strategi
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• Være skriftlige

• Henvise til hjemlen i overliggende aftaler

• Præcist angive, hvad der er aftalt

• Angive hvem aftalen omfatter

• Angive hvornår det aftalte har virkning fra

• Angive med hvilket varsel – og med hvilken virkning – aftalen kan opsiges

• Angive om en hidtidig aftale ophæves

• Angive evt. forbehold for godkendelse

• Angive hvem aftaleparterne er

• Være underskrevet af parterne

• Angive datoen for underskrivelsen

Forhandling af lokal løn
- Lokale aftaler skal:
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• Overenskomst og løntabel 

• Forhåndsaftale? Individuelle lønaftaler?

• Hjemmesiden vejledninger om forhandling

• Aftale om lokal løndannelse 09.03

• Aftale om statistikgrundlag 04.39

• www.krl.dk

• Forvaltningen / administrationen

• Erfaringer, historik og klubbens tal-menneske

• Din FTF-repræsentant

• Viden om kommunens årshjul, HovedMED, strategi og politik

• Dine TR-kollegaer og din konsulent

Huskeseddel
- Hjemmel og viden
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