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Aftale og forhandlingsretten

TR har aftale og forhandlingsretten

Det betyder, at

• Løntillæg ikke kan tildeles af lederen alene

• Løntillæg ikke kan aftales af læreren selv 

TRs aftale gælder i forhold til alle lokale tillæg, dvs:

• Kvalifikationstillæg

• Funktionstillæg

• Engangsvederlag, herunder resultatløn

TRs aftaleret gælder både ved aftaler om tillæg ved 
nyansættelser og under ansættelsen (årlig lønforhandling)

Reglerne er anderledes i de private sektor. Nye ledere kender 
ofte ikke reglerne – VIGTIGT at TR holder fast
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Aftaleret giver indflydelse

Indflydelsen kan anvendes til at:

1) arbejde for en gennemskuelig og fair løndannelse, fx 

- Bidrage til gode handlinger og resultater

o Påvirke lønpolitik, lønkriterier, præcise 
procedurer for forhandlingerne, fokus på 
midlernes størrelse

o Åbenhed om proces og resultatet
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Hvornår forhandler TR løn?

1. Ved nyansættelser

§ 3, stk. 4 i statens aftale om tillidsrepræsentanter:

”Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret ved 
forestående ….ansættelse af personale og andre 
foranstaltninger, der vedrører den pågældende 
medarbejdergruppe.” 

2. Ved de årlige lønforhandlinger

Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, 
hvis en af parterne, typisk ledelsen eller 
tillidsrepræsentanten, anmoder om det. 
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Tankegangen bag lokal løn
Fælleserklæringen i rammeaftalen om nye lønsystemer:

1. Det er vigtigt, at den lokale løndannelse kommer til at virke alle 
steder.

2. Parterne har et fælles ansvar for, at de nye lønsystemer anvendes 
som aftalt og efter intentionerne 

3. Den lokale løndannelse skal bidrage til at understøtte 

• udvikling og kvalitet i opgaveløsningen 

• den ansattes engagement 

• kvalitet i arbejdslivet. 

• understøtte den enkelte medarbejders kompetenceudvikling

• rekruttering og fastholdelse 

• løse ubalancer mellem personalegrupper

Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler 
til rådighed til lokal løndannelse (et puljeløst system –intet minimum 
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Den strategiske tillidsrepræsentant

Forhandlingspositionen styrkes, når TR

1) Vedligeholder et overblik over den samlede løndannelse 
kollektivt og individuel: 

• TRs adgang til lønoplysninger: 

• Oplysninger skal udleveres af arbejdsgiver 

• www.loenoverblik.dk

• Uddannelsesforbundets lønstatistikker på hjemmesiden

1) Særligt om nyansættelser 

• Tag hurtig kontakt til ny medarbejder: TR bør kende og 
pleje kollegers interesser. TR bør sikre, at kommende 
kollega ikke accepterer lønnen uden dialog med TR eller 
blotter sin smertegrænse for acceptabelt lønniveau

07-10-2022 6

http://www.loenoverblik.dk/


Hvordan styrker TR sin forhandlingsposition
Ved de årlige lønforhandlinger

Den strategiske TR

1)TR har et højt vidensniveau

2)Kolleger sender begrundede lønkrav/ønsker direkte 
til TR. FX i et udleveret skema

3)TR forhandler ud fra en strategi, fx plan A, B, C.

• Afstemmer kollegers forventninger forinden

• TR har kollegers mandat til strategien – opnået  
møder og/eller survey eller andet 

4)Forhandlinger ske så vidt muligt samlet og ikke 
drypvist henover året – det styrker muligheden for 
reel forhandling

5)TR udfordrer evt. den udmeldte lønramme igennem 
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En gennemskuelig og fair løndannelse

Den ansatte skal kunne gennemskue, hvorfor de selv og/eller en 
kollega får et tillæg, for at opnå en positiv effekt af den lokale 
løndannelse 

Det opnås bedst ved:

• En klar og gennemskuelig proces: Forløb og grundlag for 
forhandlingen og eventuelle procedurer for indstilling til tillæg 
er kendte.

• Et klart og gennemskueligt resultat: Synlig sammenhæng 
mellem lønpolitikkens principper, kriterierne for at yde tillæg 
og begrundelserne for de ydede tillæg. 

07-10-2022 8



Hvordan arbejdes for en gennemskuelig og 
fair lønddannelse

Gennemskuelig proces

Kolleger bør gives adgang til information og indflydelse. De 
bør 

• kende procedure for forhandlingerne, herunder tidsplan

• lønpolitik 

• lønstatistik - Uddannelsesforbundets politik er åbenhed 
om løndannelsen

• kunne give TR mandat

Gennemskueligt resultat

• Hvad, hvordan og hvem kommunikerer om resultat 
individuelt og kollektivt

• Uddannelsesforbundets politik er åbenhed om 
løndannelsen

• TR bør være synlig i kommunikationen

• TR bør være loyal overfor forhandlingsresultatet
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Den samlede økonomiske ramme er på 6,75 pct. af lønnen 
pr. 31. marts 2021.

Generelle lønstigninger

• 1/4 2021: 0,8  

• 1/10 2021: 0,3

• 1/4 2022: 1,19 

• 1/10 2022: 0,3 

• 1/4 2023: 1,48

• 1/10 2023: 0,35

I alt: 4,42

Andre formål 0,2 

Skøn for reguleringsordningen (udmøntes 1/4 2022 og 
1/4 2023) 0,63 

Skøn for reststigning: 1,5 – dvs. penge til lokalløn
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