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®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Īƣ�ĪŲ�ÿł�ģŏŲĪ�ŊżǜĪģżƠŃÿǜĪƣ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܍�ÿƸ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣƫ�
ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ�ěŧŏǜĪƣ�ƸŏŧŃżģĪƫĪƸܓ�/Ų�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�żƠŃÿǜĪ�Īƣ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�
den bedst mulige løn og de bedst mulige arbejdsvilkår, der som  
minimum lever op til kravene i Arbejdsmiljøloven og overenskomsten.
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h�f�hܴ 
FORHANDLINGER 
& LØNSYSTEMER

Kapitlet falder i to dele. Den første del er en præsentation af de forskellige løn- 
ƫǣƫƸĪŰĪƣ�żŃ�łżƣģĪŧĪ�żŃ�ǀŧĪŰƠĪƣ�ǜĪģ�ƫǣƫƸĪŰĪƣŲĪ�'ĪŲ�ÿŲģĪŲ�ģĪŧ�ŊÿŲģŧĪƣ�żŰ܉�ŊǜżƣģÿŲ�
I som tillidsvalgte griber forhandlingerne om løn an, og hvem der kan hjælpe.
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'/t�F�¦®¼/�'/h��F�f�£S¼h/¼�G/tt/rG�¦� 
F�hG/t'/�/rt/¦��G�®£�¦G®r�h܌ 

ޞ  Hvad er forholdet mellem centrale og lokale forhandlinger?
ޞ  NǜŏŧŤĪ�łżƣƫŤĪŧŧĪ�żŃ�ŧŏŃŊĪģĪƣ�Īƣ�ģĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ŏ�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŃ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪܐ
ޞ  NǜŏŧŤĪ�ƸǣƠĪƣ�ÿł�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣ�ǿŲģĪƫ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŃ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪܐ�
ޞ  Nǜÿģ�Īƣ�łżƣģĪŧĪ�żŃ�ǀŧĪŰƠĪƣ�ǜĪģ�ģĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣܐ
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'ĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿǽƸÿŧĪƫǣƫƸĪŰ�Ŋÿƣ�żǜĪƣ�Ƹŏģ�ƸŏŧƠÿƫƫĪƸ�ƫŏŃ�ƙŲƫŤĪƣ�żŃ�Ťƣÿǜ�łƣÿ�ƠÿƣƸĪƣŲĪܨ��ěĖģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�żŃ�ŧżŤÿŧƸ�
på arbejdspladsen. Det er en stadig proces, for ligesom samfundet ændrer sig, så må også overenskom-
ƫƸĪƣŲĪ�ƸŏŧƠÿƫƫĪ�ƫŏŃ�ŲǣĪ�ÿƣěĪšģƫżƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃĪƣ�żŃ�ŲǣĪ�ƸĪŤŲżŧżŃŏĪƣ�

I dag giver områdeoverenskomster (også kaldet brancheoverenskomster) ganske vide muligheder for 
at inddrage en lang række forhold i de lokale forhandlinger – og det er her, at du som tillidsrepræsen-
tant for alvor kommer på banen. De vigtigste emner er nok stadig løn og arbejdstid, og det er også 
på disse områder, der især er muligheder for at forhandle lokale ordninger. Der er dog også en række 
ÿŲģƣĪ�łżƣŊżŧģ܉�ƫżŰ�łǢ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�ǜŏŧŤĖƣ܉�ƫĪŲŏżƣżƣģŲŏŲŃĪƣ܉�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ-
forhold, der kan forhandles lokalt inden for rammerne af mange overenskomster.

�hƙŲ�Īƣ�ĪƸ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�ƠǀŲŤƸ�łżƣ�ŰÿŲŃĪ�ÿł�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�hƙŲ�Īƣ�ĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ�ƫǣŰěżŧ�łżƣ܉�Ŋǜÿģ�šĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫ-
ŤƣÿǽƸ�Īƣ�ǜęƣģ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�hƙŲŲĪŲ�ƫŤÿŧ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ƣĪƸłęƣģŏŃ܈�'ĪŲ�ƫŤÿŧ�ǜęƣĪ�ƣĪƸłęƣģŏŃ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ܉�
hvad man får på andre arbejdspladser i lokalområdet – men lønnen skal også være retfærdig i forhold 
Ƹŏŧ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŏŲģěǣƣģĪƫ�S�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żŰ�ŧƙŲ�ƫŤÿŧ�ģĪƣ�żŃƫĖ�ƸÿŃĪƫ�ŊƙšģĪ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�FǢ�ŤÿŲ�ĪŲ�
bonusordning eller en bestemt akkord se ud til at være en fordel for både ledelsen og dine kolleger – 
men måske kommer dine kolleger til at presse sig selv for at få en højere løn. En bonusordning eller en 
ěĪƫƸĪŰƸ�ÿŤŤżƣģ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ƫŤÿěĪ�ƫƠŧŏģ�ŏŲģěǣƣģĪƫ�ěŧÿŲģƸ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ܉�Ŋǜŏƫ�ŲżŃĪŲ�ŤÿŲ�żƠŲĖ�ģĪŲ�ŊƙšĪƣĪ�ŧƙŲ�
og andre ikke. Her har du som tillidsvalgt en vigtig rolle. 

Som tillidsrepræsentant er det dig, der i mange tilfælde skal forhandle den retfærdige løn på plads med 
ledelsen inden for rammerne af en central overenskomst. Samtidig er det også muligt at forhandle en 
lang række andre forhold lokalt. Derfor er forhandlinger ikke bare lønforhandlinger. Også andre emner 
Īƣ�Ƹŏŧ� łżƣŊÿŲģŧŏŲŃܨ��S�ŤÿŲ�ƠĖ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƫŏģĪ�ŃŏǜĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�łżƣŰĪƣ�łżƣ�ǵŧĪŤƫŏěŏŧŏƸĪƸ܉�żŃ�ŰĖƫŤĪ�ŤÿŲ�S�
så fra ledelsen opnå andre goder. Men husk at tale med arbejdsmiljørepræsentanten om, hvorvidt en 
ĪǜĪŲƸǀĪŧ�ÿǽƸÿŧĪ�żŃƫĖ�Īƣ�Ŋżŧģěÿƣ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ƸƣŏǜƫĪŧ�żŃ�ŃżģƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du arbejde for at sikre, at de forhandlingsløsninger tillidsrepræ-
ƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ŏŲģŃĖƣ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŏŤŤĪ�ŃĖƣ�ǀģ�żǜĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�Īƣ�ĪŲ�ƣŏŃƸŏŃ�Ńżģ�ŏģī܉�
at du som arbejdsmiljørepræsentant arbejder tæt sammen med tillidsrepræsentanten om, hvordan 
ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣŲĪ�ǀģłżƣŰĪƫ��ŃƫĖ�ÿŲģƣĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫĪŰŲĪƣ�ŤÿŲ�ŊÿǜĪ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ��ĖģĪ�
ŏ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�żŃ�ŏ�ǵŧĪƣĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�Īƣ�ģĪƣ�ěŧĪǜĪƸ�ĖěŲĪƸ�żƠ�łżƣ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�żŃƫĖ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�
ÿǽƸÿŧĪƫƸżł�®ŲÿŤ�ƫÿŰŰĪŲ�żŰ܉�ŊǜżƣģÿŲ�S�ŤÿŲ�ěƣǀŃĪ�ģĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ

 /t¼¦�h/� 
OVERENSKOMSTER  
SÆTTER RAMMEN



171

F�¦®f/hhSG/�¼æ£/¦��F��ß/¦/t®f�r®¼/¦

ޞ  Områdeoverenskomsten er en overenskomst indgået mellem en arbejdsgiverorga-
nisation og eller et forbund eller et kartel, og som gælder for alle medarbejdere inden 
łżƣ�ĪƸ�żŰƣĖģĪ��ǽƸĪ�ŃŏǜĪƫ�ģĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧĪ�
detaljer på plads lokalt. Nogle overenskomster giver mulighed for at afvige markant 
łƣÿ�żŰƣĖģĪżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�Nǜŏƫ�ŰÿŲ�ŧÿǜĪƣ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�ģĪƣ�ÿłǜŏŃĪƣ�łƣÿ�żŰƣĖģĪżǜĪƣ-
ĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�ƫŤÿŧ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ŏŲłżƣŰĪƣĪƫ�żŰ�ÿǽƸÿŧĪŲ

ޞ  Tiltrædelsesoverenskomst�Īƣ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŏŲģŃĖĪƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿłģĪŧŏŲŃ�ĪŧŧĪƣ�ĪƸ�
forbund og en arbejdsgiver, som ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. 
Virksomheden tiltræder overenskomsten inden for det område, som fagforeningen 
ŲżƣŰÿŧƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸģęŤŤĪƣ�/Ƹ�ĪǜĪŲƸǀĪŧƸ�ěƣǀģ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ĪǽƸĪƣ�
samme regler som områdeoverenskomsterne. Til gengæld kan virksomheder med 
ƸŏŧƸƣęģĪŧƫĪƫżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ŏŤŤĪ�ŏŲģģƣÿŃĪƫ�ŏ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪƣ�

ޞ  Virksomhedsoverenskomsten�Īƣ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ĪŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃܕĪƸ�łÿŃłżƣěǀŲģ�żŃ�
en enkeltstående virksomhed eller institution, og som kun gælder for den virksom-
ŊĪģܕŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲ�S�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģƫżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ŤÿŲ�ŊĪŧĪ�ĪŧŧĪƣ�ģĪŧĪ�ÿł�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�
indgåede overenskomster fraviges. 

ޞ  hżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ�Īƣ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŏŲģŃĖĪƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ƫżŰ�ƣĪŃĪŧ�ĪŲ�ĪŲŤĪŧƸ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ�żŃ�ĪŲ�łÿŃłżƣ-
ĪŲŏŲŃ܉�ĪƸ�łżƣěǀŲģ܉�ĪŲ�Ťŧǀě�ĪŧŧĪƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�hżŤÿŧÿǽƸÿŧĪŲ�ģęŤŤĪƣ�ĪŲ�ĪŲŤĪŧƸ�
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�ĪŧŧĪƣ�ĪƸ�ŧżŤÿŧƸ�żŰƣĖģĪ܉�żŃ�ÿǽƸÿŧĪŲ�ǀģłǣŧģĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫǀƠƠŧĪƣĪƣ�żŰƣĖģĪżǜĪƣ-
enskomsten.   

F�¦®f/hh/�£��'/¼�PRIVATE 
& DET OFFENTLIGE  
ARBEJDSMARKED
®Īŧǜ�żŰ�ƫƸƙƣƫƸĪģĪŧĪŲ�ÿł�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�Īƣ�ģęŤŤĪƸ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�Īƣ�ģĪƣ�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�łżƣ-
ƫŤĪŧ�ƠĖ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�ƠĖ�ĪŲ�ŧÿŲŃ�ƣęŤŤĪ�żŰƣĖģĪƣ��ǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żǜĪƣĪŲƫ-
ŤżŰƫƸĪƣ�ÿƣěĪšģĪƣ�ĪŤƫĪŰƠĪŧǜŏƫ�ǀģ�łƣÿ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣ�/Ƹ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰ�ƣĪŃǀŧĪƣĪƣ܉�Ŋǜżƣ�Ŋƙš�ŧƙŲŲĪŲ�
skal være inden for en bestemt sektor, og hvor meget af lønnen, der kan forhandles lokalt. I det følgende 
ŃĪŲŲĪŰŃĖƫ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣ�ŏ�ŊŊǜ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŃ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�żŃ�ģĪƸ�Īƣ�ƫęƣŧŏŃƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żŰ�
ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ�ŏ�łżŤǀƫ�ŏ�ģĪƸƸĪ�ŤÿƠŏƸĪŧܨ��łżƣ�ģĪƸ�Īƣ�ŊĪƣ܉�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ƫŤÿŧ�ÿƣěĪšģĪ�łżƣ�ěĪģƣĪ�ŧƙŲ�
og arbejdsvilkår, og for at lønnen bliver retfærdig, både internt på arbejdspladsen og i forhold til andre 
arbejdspladser, der ligner jeres.

'ĪƸ�Īƣ�ƫęƣŧŏŃƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żŰ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ�ŏ�łżŤǀƫ�ŏ�ģĪƸƸĪ�ŤÿƠŏƸĪŧܨ��łżƣ�ģĪƸ�Īƣ�ŊĪƣ܉�ģǀ�ƫżŰ�Ƹŏŧ-
lidsvalgt skal arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår, og at lønnen bliver retfærdig – både internt på 
arbejdspladsen og i forhold til andre arbejdspladser, der ligner jeres.
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£��'/¼�OFFENTLIGE��r¦�'/�/¦�'/¦� 
�ß/¦�¦'t/¼��r¦�'/�ß/¦/t®f�r®¼/¦�

'Īƣ�Īƣ� ŏ�ģĪ�ƫĪŲĪƫƸĪ�ĖƣƸŏĪƣ�ŤżŰŰĪƸ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ƸŏŧƸÿŃ܉�ƫżŰ�ŃŏǜĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ� ŏŲģŃĖ�ÿǽƸÿŧĪƣ� ŧżŤÿŧƸ�ƠĖ�
ĪŲ�ŧÿŲŃ�ƣęŤŤĪ�żŰƣĖģĪƣ�hżŤÿŧ�ŧƙŲ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ģĪƸ�ŰĪƫƸ�ŰÿƣŤÿŲƸĪ�ŏܹڌڕڕڍ�ĪƣŲĪܠ�ģĪŲŃÿŲŃ�ŤÿŧģĪƸ�tǣ�hƙŲ܉ܡ�
żŃ�łǣŧģĪƣ�ƫƸÿģŏŃ�ŏ�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�łżƣ�ŤżŰŰǀŲĪƣ�żŃ�ƣĪŃŏżŲĪƣ�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�ǜęƣĪƸ�ĪƸ�
ǜŏŃƸŏŃƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫƠǀŲŤƸ܉�ŏģĪƸ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�Ŋÿƣ�ęŲģƣĪƸ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣŲĪ�łżƣ�ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�żŃ�ŰĪģěĪ-
ƫƸĪŰŰĪŧƫĪ�ŧżŤÿŧƸ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�łƙƣƸ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ƫÿŰŰĪŲŧęŃŲŏŲŃ�ÿł�ƫÿŰÿƣěĪšģƫܫ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫǣ-
stemet. Det er de lokale parter i kommuner og regioner, der skal udarbejde de lokale retningslinjer for 
r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ܉�ƫĖ�ģĪŲ�ƸŏŧƠÿƫƫĪƫ�ģĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�®Ī�ŲęƣŰĪƣĪ�żŰ�r/'ܫƫǣƫƸĪŰĪƸ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڐ�

£��'/¼�PRIVATE��r¦�'/�N�¦�r�t�
�r¦�'/�ß/¦/t®f�r®¼/¦
�ǽƸĪ�ŃŏǜĪƫ�ģĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ� łżƣ� ŏŲģĪŲ� łżƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ÿƸ� łżƣŊÿŲģŧĪ�ģĪƸÿŧšĪƣ�ƠĖ�Ơŧÿģƫ� ŧżŤÿŧƸ� £Ė�ģĪƸ�
private område giver visse overenskomster mulighed for at afvige markant fra overenskomsten. Det 
ŃęŧģĪƣ�ŏƫęƣ�ƠĖ�ŏŲģǀƫƸƣŏĪŲƫ�żŰƣĖģĪ�Nǜŏƫ�ŰÿŲ�ŧÿǜĪƣ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�ģĪƣ�ÿłǜŏŃĪƣ�łƣÿ�żŰƣĖģĪżǜĪƣĪŲƫŤżŰ-
ƫƸĪŲ܉�ƫŤÿŧ�ƠÿƣƸĪƣŲĪܨ��ÿŧƸƫĖ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣłżƣĪŲŏŲŃĪŲܫ��ŏŲłżƣŰĪƣĪƫ�żŰ�ÿǽƸÿŧĪŲ�SŲģĪŲ�łżƣ�
żŰƣĖģĪżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ� ǿŲģĪƫ� ŲżƣŰÿŧŧƙŲƫżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ� żŃ� ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�
ŧŏŃĪƫżŰ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ǀģĪŲ�ĪŃĪŲƸŧŏŃĪ�ŧƙŲƫÿƸƫĪƣ� SŲģĪŲ�łżƣ�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫżŰƣĖģĪƸ�Īƣ�
der rum for lokale forhandlinger af løntillæg og andre arbejdsvilkår. Det samme gælder for områder 
som fx store dele af HK’s område, hvor overenskomsten ikke indeholder egentlige lønsatser, og hele 
lønnen fastsættes ved forhandlinger på den enkelte arbejdsplads. Det har været et vigtigt element i 
virksomhedernes muligheder for at tilpasse omkostningsniveauet til de særlige konkurrenceforhold i 
den enkelte sektor og branche.
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LINGER

S�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�
stort set alle ansatte dækket 
af en overenskomst. Dog 
er der enkelte selvejende 
institutioner, hvor der ikke 
er overenskomst, ligesom 
nogle af dem, som leverer 
ǜĪŧłęƣģƫǣģĪŧƫĪƣ�ŏ�ǀģěǀģ܉�
kan være uden overens-
komst.

Forhandlinger om løn og 
ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�Īƣ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸ-
lige sektor underlagt en fast 
ramme, som er sat politisk. 
®ƸÿƸĪŲ�ǿŲÿŲƫŏĪŧŧĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲ�
żŃ�ģĪŲ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�ǿŲÿŲƫ-
lov sætter grænserne for det 
økonomiske råderum.

Forhandlingskompetencen 
er fastholdt i de overens-
komstbærende organisatio-
ner – det vil sige i de lokale 
afdelinger eller kredse. 
Den lokale løndannelse er 
ŰÿŲŃĪ�ƫƸĪģĪƣ�ƣǣŤŤĪƸ�ǀģ�Ƹŏŧ�
tillidsrepræsentanten eller 
fællestillidsrepræsentan-
ten, men når det gælder fx 
arbejdstid, er det som regel 
den lokale faglige organisa-
ƸŏżŲ܉�ģĪƣ�Īƣ�ÿǽƸÿŧĪƠÿƣƸ

S�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Ŋÿƣ�
der i vid udstrækning været 
tale om centrale forhand-
linger med ret lille rum for 
lokale forhandlinger. Det 
har dog ændret sig, da der 
inden for de seneste 25 
år er blevet åbnet op for 
lokale forhandlinger af løn, 
ligesom man kan forhand-
le om nedsat arbejdstid 
uden lønregulering, ekstra 
fridage, ændrede arbejdsti-
der m.m.

71% af de ansatte i den 
private sektor er dækket 
af en overenskomst. Dog 
taler man om en ’af-
ƫŰŏƸƸĪŲģĪ�ĪǳłĪŤƸܹ�łƣÿ�ģĪƸ�
overenskomstdækkede til 
det ikke-overenskomst-
dækkede arbejdsmarked. 
'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ƫĪŧǜ�żŰ�ĪŲ�
del virksomheder ikke har 
en overenskomst, vil løn 
og arbejdsvilkår i mange 
tilfælde i praksis ligne dem, 
som gælder for det overens-
komstdækkede arbejds-
marked. Desuden er der 
forskelle i overenskomst-
dækningen for forskellige 
brancher.

Rammerne for forhandlin-
ger om løn og arbejdsvilkår 
sættes af markedet i den 
private sektor. Område-
overenskomsten sætter en 
ramme ud fra den gene-
relle økonomisk situation 
i samfundet og i sektoren. 
NĪƣĪǽƸĪƣ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�
detaljerne på plads lokalt i 
forhold til den enkelte virk-
somheds konkurrencefor-
hold, teknologiudvikling, 
overskud med mere. 
Traditionelt har der derfor 
været brug for en mere 
løs ramme i hvert fald for 
lønnen, end man ser i det 
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ܉�łżƣģŏ�ŰÿƣŤĪģĪƸ�
spiller en stor rolle. 

Beslutningskompetencen 
om løn og arbejdstid er 
lagt ud til parterne på den 
enkelte virksomhed – det vil 
sige tillidsrepræsentanten 
og ledelsen. Kun ved uover-
ensstemmelser involveres 
den lokale afdeling.

I den private sektor er der 
en lang tradition for, at der 
i overenskomsterne har 
ǜęƣĪƸ�ŧǀǽƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧĪ�
den præcise løn lokalt. Det 
ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�
ƫĪŤƸżƣ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ŲżŃĪƸ�ŲǣƸ�ÿƸ�
skulle forhandle løn og ar-
bejdsvilkår lokalt og indgå 
ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ
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S�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�ÿŧŧĪ�żŰłÿƸƸĪƸ�ÿł�ŧżŤÿŧ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƸܠ�ƸŏģŧŏŃĪƣĪ�ŤÿŧģĪƸ�tǣ�hƙŲ܉ܡ�ƫżŰ�Īƣ�ĪƸ�ÿŲĜŏĪŲ-
ŲŏƸĪƸƫěÿƫĪƣĪƸ� ŧƙŲƫǣƫƸĪŰ�ŰĪģ�ģĪĜĪŲƸƣÿŧĪ� ŏŤŤĪܫÿŲĜŏĪŲŲŏƸĪƸƫěÿƫĪƣĪģĪ� ƸŏŧŧęŃ� FżƣŰĖŧĪƸ�ŰĪģ� ŧżŤÿŧ� ŧƙŲ� Īƣ�
ÿƸ�ŃŏǜĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ÿǵŧƙŲŲĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ģĪƣĪƫ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪǀģǜŏŤŧŏŲŃ܉�łǀŲŤƸŏżŲĪƣ�żŃ�
ƠĪƣƫżŲŧŏŃĪ�ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣ�ƫÿŰƸ�ƸŏŧƠÿƫƫĪ� ŧƙŲŲĪŲ�Ƹŏŧ� ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊżŧģ�®ÿŰƸŏģŏŃ�ŃŏǜĪƣ�ģĪƸ�żŃƫĖ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�
ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ƫĪŧǜ�ÿƸ�ƠĖǜŏƣŤĪ�ŧƙŲŲĪŲ�ǜĪģ�ÿƸ�ǀģǜŏŤŧĪ�ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣܨ��ĪŧŧĪƣ�ǜĪģ�ÿƸ�ƠĖƸÿŃĪ�ƫŏŃ�
en bestemt funktion. 

h�f�hh�t®æ®¼/r/¼
Lokal løn består af fem dele:

ޞ  Grundlønnen�ĪŧŧĪƣ�ěÿƫŏƫŧƙŲŲĪŲ�Īƣ�ģĪƸ�ƫŤÿŧÿƸƣŏŲ܉�ŰÿŲ�ŏŲģƠŧÿĜĪƣĪƫ�ƠĖ܉�ŲĖƣ�ŰÿŲ�Īƣ�ŲǣÿŲƫÿƸ�ĪŧŧĪƣ�ǀģ-
lært. Basislønnen har en række anciennitetstrin, som beregnes ud fra en ’erfaringsdato’.

ޞ  Funktionsløn�ǣģĪƫ�łżƣ�ƫęƣŧŏŃĪ�łǀŲŤƸŏżŲĪƣ܉�ƫżŰ�ŧŏŃŃĪƣ�ǀģ�żǜĪƣ�ģĪŲ�ƫƸŏŧŧŏŲŃ܉�ŰÿŲ�Īƣ�ÿŲƫÿƸ�ŏ�'ĪƸ�ŤÿŲ�łǢ�
være, at man er tillidsvalgt – eller påtager sig en særlige opgave i en periode. Funktionsløn kan være 
ÿǽƸÿŧƸ�ŧżŤÿŧƸ܉�ŰĪŲ�ģĪŲ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ÿǽƸÿŧƸ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ģĪƸ�ĪŲŤĪŧƸĪ�łżƣěǀŲģ�żŃ�łǢ�fżŰŰǀŲĪƣ-
ŲĪƫ�hÿŲģƫłżƣěǀŲģ�®ĖģÿŲŲĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ŤÿŧģĪƫ�łżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪƣܠ�ƫĪ�łÿŤƸÿěżŤƫ�żŰ�FżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪƣܡ

S�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�ģĪƣ�ƸƣĪ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣ܈�tżƣŰÿŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�
ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�żŃ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ǀģĪŲ�ŧƙŲƫÿƸƫĪƣ

t�¦r�hh�t®æ®¼/r/¼
� S�ŲżƣŰÿŧŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƸ� łÿƫƸƫęƸƸĪƫ� ŧƙŲŲĪŲ� ŏ� ƫĪŤƸżƣżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�hƙŲŲĪŲ� ŏŲģĪŊżŧģĪƣ� łÿƫƸĪ� ŧƙŲƫÿƸƫĪƣ܉�
der reguleres på samme måde for alle medarbejdere. Lønnen blive fastsat på sektorniveau og ikke ved 
łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�ƠĖ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģ�'Ī�ÿǽƸÿŧƸĪ�ŧƙŲƫÿƸƫĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ěĖģĪ�ÿŤŤżƣģƫÿƸƫĪƣ�żŃ�ƸŏŰĪŧƙŲ�
'Ī�ŃęŧģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ŊĪŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƠĪƣŏżģĪŲ�'ĪƸ�Īƣ�ƫĖŧĪģĪƫ�ģĪƸ�ŰĪƫƸ�ĜĪŲƸƣÿŧŏƫĪƣĪģĪ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰ�£Ė�ģĪ�
ǵŧĪƫƸĪ�ŲżƣŰÿŧŧƙŲƫżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�Īƣ�ģĪƣ�ģżŃ�ÿģŃÿŲŃ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ÿǽƸÿŧĪ� ŧƙŲ�ŧżŤÿŧƸ܉� łǢ�ÿŤŤżƣģƫÿƸƫĪƣ�'Ī�ƫƸżƣĪ�
normallønsområder er transportsektoren, slagterier og fødevareindustrien, samt rengøring og mate-
riel service. 

Fordelen ved normalløn er bl.a., at der ikke kan gøres forskel mellem medarbejderne, og der opstår 
ŏŤŤĪ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�żŰ�ŧƙŲ�ƠĖ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�rÿŲ�ŊżŧģĪƣ�ÿŧƸƫĖ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ǀģĪ�łƣÿ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģ-
ƫĪŲ܉�żŃ�łǢ�ŤÿŲ�łżƣƫŤĪŧŧĪŲ�ŰĪŧŧĪŰ�ŰęŲģƫ�żŃ�ŤǜŏŲģĪƣƫ�ŧƙŲ�ŊżŧģĪƫ�ƠĖ�ĪƸ�ŰŏŲŏŰǀŰ�Fżƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ěĪƸǣģĪƣ�
normalløn, at man ret præcist kender sine lønomkostninger i hele overenskomstperioden – og man 
undgår konkurrence med andre overenskomstdækkede virksomheder på lønnen.
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¼ƣÿģŏƸŏżŲĪŧƸ�Ŋÿƣ�ÿŲƫÿƸƸĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�ÿŧƸŏģ�ŊÿǽƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�rĪŲ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ÿł�ģĪ�
ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�ģĪƣ�ŧĪǜĪƣĪƣ�ǜĪŧłęƣģƫǣģĪŧƫĪƣ܉�ÿƣěĪšģĪƣ�ŏ�ģÿŃ�ǀģĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�'ĪƸ�ƫŤǣŧģĪƫ�
dels konkurrenceudsættelse, hvor en række opgaver som fx rengøring og vej og park udføres 
ÿł�ƠƣŏǜÿƸĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ܉�ƫżŰ�ŏŤŤĪ�ŲƙģǜĪŲģŏŃǜŏƫ�Ŋÿƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�'Īŧƫ�ƫŤǣŧģĪƫ�ģĪƸ܉�ÿƸ�ģĪƣ�
ŤżŰŰĪƣ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫŤżŧĪƣ܉�ģÿŃŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲĪƣ�żŃ�ŊżƫƠŏƸÿŧĪƣ܉�ƫżŰ�ŊĪŧŧĪƣ�ŏŤŤĪ�ÿŧƸŏģ�Ŋÿƣ�
overenskomst. 
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ޞ  fǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲƫŧƙŲ�Īƣ�ĪƸ�ƸŏŧŧęŃ܉�ƫżŰ�ŤŲǣƸƸĪƣ�ƫŏŃ�Ƹŏŧ�ƠĪƣƫżŲŧŏŃĪ�ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣ�fǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲƫ-
ŧƙŲ�ŤÿŲ�ƸÿŃĪ�ŊĪŲƫǣŲ�Ƹŏŧ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ÿƣěĪšģĪƸ�ǜÿƣĪƸÿŃĪƫܨ��ĪŧŧĪƣ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�łżƣ�ÿƸ�ƣĪŤƣǀƸƸĪƣĪ�
ĪŧŧĪƣ�łÿƫƸŊżŧģĪ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸĪŲ܉�łǢ�ŏ�ŤżŲŤǀƣƣĪŲĜĪ�ŰĪģ�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ĪƣŊǜĪƣǜƫŧŏǜ�fǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲƫ-
ƸŏŧŧęŃŃĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ÿǽƸÿŧƸ�ŧżŤÿŧƸ�ƠĖ�ŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲƫŲŏǜĪÿǀܨ��ŰĪŲ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ÿǽƸÿŧĪƫ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ŏ�ĪŲ�
łżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪ܉�ŏŲģŃĖĪƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģĪŲ�ŧżŤÿŧĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ

ޞ  Resultatløn kan gives for enkelte medarbejdere eller for en gruppe af medarbejdere.  
¦ĪƫǀŧƸÿƸŧƙŲ�Īƣ�ŃƣǀŲģŧęŃŃĪŲģĪ�ěÿƫĪƣĪƸ�ƠĖ܉�ÿƸ�ĪƸ�ěĪƫƸĪŰƸ�ŰĖŧ�żƠłǣŧģĪƫ�¦ĪƫǀŧƸÿƸŧƙŲ� 
forhandles lokalt. Her kan også være tale om et engangsvederlag. 

ޞ  Engangsvederlag, som gives for honorering for en særlig indsats. 

ÃŧĪŰƠĪŲ�Īƣ܉�ÿƸ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ŏ�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƸ�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ƸšĪŲĪ�ŰĪƣĪ܉�żŃ�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�
ěĪŧƙŲŲĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�ƫżŰ�ǣģĪƣ�ĪŲ�ĪŤƫƸƣÿ�ŏŲģƫÿƸƫ��ǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ŃŏǜĪƣ�ŊĪŧŧĪƣ�ŏŤŤĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�
tilpasse lønnen til lokale forhold eller til særlige forhold inden for en branche. I praksis har der dog 
været en tendens til, at der – især i opgangstider – gives lokale tillæg. 

rSt'®¼/�/¼�hStG®®æ®¼/r/¼�
S�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�łÿƫƸƫęƸƸĪƫ�ĪŲ�ŰŏŲģƫƸĪƫÿƸƫ�łżƣ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƸŏŰĪ�ÿł�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ�żŃ�ÿƣěĪšģƫ-
giverne under de centrale overenskomstforhandlinger, som så gælder i den pågældende overens-
komstperiode. Herudover forhandles løn lokalt på arbejdspladserne med udgangspunkt i den enkeltes 
łǀŲŤƸŏżŲĪƣ܉�ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣ܉�ƠƣęƫƸÿƸŏżŲ�Űǜ�'ĪŲ�ƫÿŰŧĪģĪ�ŧƙŲ�łżƣ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƸÿŃĪƣ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ÿŧƸƫĖ�ŧżŤÿŧƸ�
på arbejdspladsen, og den må ikke være under overenskomstens mindstebetalingssats. Mindstebeta-
lingssatsen er ikke en grundløn, men en nedre grænse for, hvad en arbejdsgiver skal betale for arbejdet 
ƠĪƣ�ƸŏŰĪ�SŲģĪŲ�łżƣ�ģĪƸƸĪ�ƫǣƫƸĪŰ�ǿŲģĪƫ�żŃƫĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ŰĪģ�ŰŏŲŏŰÿŧŧƙŲƫƫÿƸƫĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ŰÿŲ�łǢ�Ŋÿƣ�
łÿƫƸƫÿƸ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ŃƣǀŲģƫÿƸƫĪƣ܉�ěÿƫĪƣĪƸ�ƠĖ�šżěƸǣƠĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�'ĪƣǀģżǜĪƣ�ŤÿŲ�ŰÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪ�ģŏ-
ǜĪƣƫĪ�ŧƙŲƸŏŧŧęŃ�ŧżŤÿŧƸ�S�ģĪƸ�łƙŧŃĪŲģĪ�żŰƸÿŧĪƫ�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�żŃ�ŰŏŲŏŰÿŧŧƙŲƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�ƫÿŰ-
ŧĪƸ�ǀŲģĪƣ�ěĪƸĪŃŲĪŧƫĪŲ�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸ

FżƣģĪŧĪŲ�ǜĪģ�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�Īƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ÿłƫƠĪšŧĪƣ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ŰÿƣŤĪģƫƫŏƸǀÿƸŏżŲĪŲ�Īƣ� ŧŏŃĪ�Ųǀ�
hƙŲŲĪŲ�ŤÿŲ�ƫĖŧĪģĪƫ�ƠƣĪƫƫĪƫ�żƠ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ŰÿŲŃĪŧ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ�'ĪŲ�ŏŲģŏǜŏģǀĪŧŧĪ� ŧƙŲ� ŏ� łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�
ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣ܉�šżěłǀŲŤƸŏżŲĪƣ�żŃ�ÿŲƫǜÿƣ�ŤÿŲ�ŰżƸŏǜĪƣĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƠĖƸÿŃĪ�ƫŏŃ�ŲǣĪ�żƠŃÿǜĪƣ�SŲ-
ģŏǜŏģǀĪŧŧĪ�ƸŏŧŧęŃ�ŃŏǜĪƣ�żŃƫĖ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ܉�ÿƸ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ŤÿŲ�ƸšĪŲĪ�ŰĪƣĪ�ĪŲģ�ǀŲģĪƣ�ĪƸ�ŲżƣŰÿŧŧƙŲƫǣƫƸĪŰ�
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ÃŧĪŰƠĪŲ�ǜĪģ�ŏŲģŏǜŏģǀĪŧŧĪ�żŃ�ܹŊĪŰŰĪŧŏŃĪܹ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�Īƣ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŤÿŲ�żƠƫƸĖ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģ-
ƫĪŲ܉�Ŋǜŏƫ�ŲżŃĪŲ�łƙŧĪƣ܉�ÿƸ�ŧƙŲŲĪŲ�ŏŤŤĪ�Īƣ�łżƣģĪŧƸ�ƣĪƸłęƣģŏŃƸ�Nǜŏƫ�ŏŤŤĪ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƸ�Īƣ�ŊĪŧƸ�ŤŧÿƣƸܨ��ÿŧƸƫĖ�Ŋǜÿģ�
der udløser højere løn til nogle og ikke til andre – kan ledelsen lave forskelle, som ikke kan gennemsku-
Īƫ�ÿł�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ܉�żŃ�ƫżŰ�ŤÿŲ�łżƣłżƣģĪŧĪ�ŲżŃŧĪ�ŃƣǀƠƠĪƣ�'ĪƸ�ŤÿŲ�łǢ�ǜęƣĪ܉�łżƣģŏ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ƫǣŲĪƫ܉�
det er for besværligt med forskellig løn, og derfor ønsker at give samme løn til alle – undtagen dem, der 
selv beder om at forhandle tillæg hjem. Arbejdsgiveren kan også presse lønnen ned i perioder med høj 
ÿƣěĪšģƫŧƙƫŊĪģ�/ŲģĪŧŏŃ�Īƣ�ģĪƣ�łÿƣĪ�łżƣ܉�ÿƸ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�łżƣěŧŏǜĪƣ�ƠĖ�ĪŲ�ŧƙŲ�ģĪƣ�ǜÿƣ�ÿƸƸƣÿŤƸŏǜ�ŏ�ěĪŃǣŲģĪŧ-
sen, men som langsomt forringes uden at det bemærkes, fordi man ikke kender kollegaens løn.

�ß/¦/t®f�r®¼�Ã'/t�h�t®�¼®/¦
/Ƹ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰ�ǀģĪŲ�ŧƙŲƫÿƸƫĪƣ�ŤĪŲģĪƸĪŃŲĪƫ�ǜĪģ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧƙŲƫÿƸƫĪƣ�ǀŲģĪƣ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�żǜĪƣ-
enskomstforhandlinger. Den enkeltes faktiske løn forhandles således lokalt mellem ledelsen og den 
enkelte medarbejder eller tillidsrepræsentanten. Du kan derfor ikke slå op i overenskomsten og se, 
Ŋǜÿģ�ģǀ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƫżŰ�ŰŏŲŏŰǀŰ�ƫŤÿŧ�ŊÿǜĪ�ŏ�ŧƙŲ�S�ƫƸĪģĪƸ�ŏŲģĪŊżŧģĪƣ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�
ěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�ƫżŰ�łÿƫƸƫŧĖƣ܉�ÿƸ�ŧƙŲŲĪŲ�ƫŤÿŧ�ÿłƫƠĪšŧĪ�ģŏŲ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣ܉�ŏŲģƫÿƸƫ܉�ÿŲƫǜÿƣ܉�
uddannelse og kompetencer.  Lønnen kan opdeles i forskellige løndele: Grundløn, bonus og tillæg for fx 
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JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�ƝƄŔ�ƨƴ÷ƍƭĥƈƆƞ�ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƫĬƞɥ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�ƝƄŔ�ƏƫƢŮÜƓƄ�Ƨƞò÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƫĬƞɥ

'ĪƸ�Īƣ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ܉�ÿƸ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƸ�Īƣ�ŃĪŲŲĪŰƫŏŃƸŏŃƸܨ��ģĪƸ�ǜŏŧ�ƫŏŃĪ܉�ÿƸ�ģĪƸ�Īƣ�ŤŧÿƣƸ܉�Ŋǜÿģ�ŤƣŏƸĪƣŏĪƣŲĪ�łżƣ�ÿƸ�
opnå tillæg er, og hvordan parterne forhandler disse kriterier på plads. Det gøres dels ved lønpolitiske 
ģƣƙǽƸĪŧƫĪƣ܉�ģĪŧƫ�ǜĪģ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ƠƣżĜĪģǀƣĪÿǽƸÿŧĪƣ܈�

ޞ  hƙŲƠżŧŏƸŏƫŤ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪ܈�'Īƣ�ǿŲģĪƣ�ĪŲ�ŧƙŲƠżŧŏƸŏƫŤ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪ�ƫƸĪģ�ŰĪģ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣŲĪ�żŰ܉�ŊǜŏŧŤĪ�
ŧƙŲܫ�żŃ�ƠĪƣƫżŲÿŧĪŰęƫƫŏŃĪ�ŤƣŏƸĪƣŏĪƣ܉�ģĪƣ�ŧŏŃŃĪƣ�ŏ�łżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ŤżŲŤƣĪƸĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�'ƣƙǽƸĪŧƫĪŲ�
ǿŲģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ƫƸĪģ�ŏ�ŊĪŲŊżŧģ�Ƹŏŧ�ěĪƫƸĪŰƸĪ�łÿƫƸŧÿŃƸĪ�ŤƣŏƸĪƣŏĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫƠƣżĜĪƫ-
sen og udmøntningen af lønelementerne. De fastlagte kriterier kan være udarbejdet i MED-ud-
valg eller samarbejdsudvalg – eller i nogle tilfælde i et særligt lønudvalg. 

ޞ  £ƣżĜĪģǀƣĪÿǽƸÿŧĪ܈�NĪƣ�ÿǽƸÿŧĪƫ�ŰĪŧŧĪŰ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣŲĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲܠ�łǢ�ŤżŰŰǀŲĪŲ�ĪŧŧĪƣ� 
regionen), hvordan de lokale forhandlinger på arbejdspladsen skal foregå, hvem der kan indgå 
ÿǽƸÿŧĪƣŲĪܠ�ŊĪƣǀŲģĪƣ�żŰ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫƣĪƸƸĪŲ�ŃŏǜĪƫ�ǜŏģĪƣĪ�Ƹŏŧ�ŧżŤÿŧƸ�ŲŏǜĪÿǀ܉ܡ�ƸŏģƫłƣŏƫƸĪƣ܉�ŊǜżƣģÿŲ�
uenigheder løses m.m.
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h�f�h�h�t�S�'/t��FF/t¼hSG/�®/f¼�¦��
ܳ�Nß�¦'�t�®¼�¦¼/'/�'/¼ܔ� 
 
Fƣÿ�ŰŏģƸĪŲ�ÿłܹڌڔڕڍ�ĪƣŲĪ�ƠƣĪƫƫĪģĪ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣƫŏģĪŲ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�ƠĖ�łżƣ�ÿƸ�łĖ�ĪƸ�
ŰĪƣĪ�ǵŧĪŤƫŏěĪŧƸ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰ܉�ģĪƣ�ŤǀŲŲĪ�ƸŏŧƠÿƫƫĪƫ�łżƣÿŲģƣŏŲŃĪƣ�ŏ�ƫĪŤƸżƣĪŲ�hƙŲƫǣƫƸĪŰĪƸ�ƫŤǀŧŧĪ�
ŃŏǜĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ŃŏǜĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃ�ŧƙŲ�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�ģĪƣĪƫ�ƠƣęƫƸÿƸŏżŲ�żŃ�ŏŲģƫÿƸƫ�
®ǣƫƸĪŰĪƸ�ǜÿƣ�ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ĪƸ�ƫƸƙƣƣĪ�ƠƣżšĪŤƸ܉�ƫżŰ�ŊÿŲģŧĪģĪ�żŰ�ÿƸ�ŰżģĪƣŲŏƫĪƣĪ�żŃ�ĪǳłĪŤƸŏǜŏƫĪƣĪ�
ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ� 
rĪģÿƣěĪšģĪƣƫŏģĪŲ�ǜÿƣ�ƫŤĪƠƸŏƫŤ܉�łżƣģŏ�ŰÿŲ�łƣǣŃƸĪģĪ�ĪŲ�ǀģŊǀŧŏŲŃ�ÿł�ÿǽƸÿŧĪƣĪƸƸĪŲ܉�żŃ�ģĪƣłżƣ�
var det meget beskedne puljer, der blev afsat til forsøgsordninger i starten – 0,2 % af den 
ƫÿŰŧĪģĪ�ŧƙŲƫǀŰ�S�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ŏړڕڕڍ��łżƣŊÿŲģŧĪģĪ�ŰÿŲ�ƫŏŃ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ�ĪƸ�tǣ�hƙŲܫƫǣƫƸĪŰ܉�
Ŋǜżƣ�ĪŲ�ƫƸÿģŏŃ�ƫƸƙƣƣĪ�ģĪŧ�ÿł�ŧƙŲƫǀŰŰĪŲ�ƫŤǀŧŧĪ�ěƣǀŃĪƫ�Ƹŏŧ�tǣ�hƙŲܨ��ŏ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�
'ĪŲ�ŧżŤÿŧĪ�ŧƙŲģÿŲŲĪŧƫĪ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ǀģŃƙƣ�ŏ�ģÿŃ�ŏ�ƫƸƙƣƣĪŧƫĪƫżƣģĪŲĪŲބ�ڌڍܫڔ��ÿł�ģĪŲ�ƫÿŰ-
lede lønsum i gennemsnit, men der kan på tværs af områder være forskel på, hvor meget 
løn, der er lagt ud til lokal forhandling.

ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣ܉�łǀŲŤƸŏżŲĪƣ܉�ÿŲƫǜÿƣ܉�ǵŧĪŤƫŏěŏŧŏƸĪƸ�żŃ�ƣĖģŏŃŊĪģ�hƙŲŲĪŲ�Īƣ�ƫżŰ�ŊżǜĪģƣĪŃĪŧ�Ƹŏŧ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�
ĪŲ�ŃÿŲŃ�żŰ�ĖƣĪƸ�żŃ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏŲģŏǜŏģǀĪŧƸ�hƙŲŲĪŲ�ŤÿŲ�ŃĪŲłżƣŊÿŲģŧĪƫ�żŃ�ģĪƣŰĪģ�ƸŏŧƠÿƫƫĪƫ�ģĪŲ�
enkelte medarbejders og virksomheds behov. 
FżƣģĪŧĪŲ�ǜĪģ�ĪƸ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰ�ǀģĪŲ�ŧƙŲƫÿƸƫĪƣ�Īƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ŃŏǜĪƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧĪ�ĪŲ�
ŊƙšĪƣĪ�ŃƣǀŲģŧƙŲ�żŃ�ģŏǜĪƣƫĪ�ƸŏŧŧęŃ�ĪŲģ�ģĪƸ�ÿŲģƣĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ŃÿƣÿŲƸĪƣĪƣ�hŏŃĪŧĪģĪƫ�ŃŏǜĪƣ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�
ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ܉�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŤÿŲ�ěĪŧƙŲŲĪ�ģĪŲ�ģǣŃƸŏŃĪ�żŃ�ǵŧĪŤƫŏěŧĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ�ŰĪģ�ģŏǜĪƣƫĪ�
ƸŏŧŧęŃ܉�żŃ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ŤÿŲ�ƫĖŧĪģĪƫ�ƸšĪŲĪ�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�ŰĪƣĪ�ĪŲģ�ǀŲģĪƣ�łǢ�ŲżƣŰÿŧŧƙŲƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�

ÃŧĪŰƠĪŲ�ǜĪģ�ŏŲģŏǜŏģǀĪŧŧĪ�żŃ�ƫŤšǀŧƸĪ�ŧƙŲłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ǀģĪŲ�ĪŲ�ŃÿƣÿŲƸĪƣĪƸ�ŧƙŲƫÿƸƫ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ĪƸ�
ƫÿŰŰĪŲŧŏŃŲŏŲŃƫŃƣǀŲģŧÿŃ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧżŤÿŧƸ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ěĪƸǣģĪ܉�ÿƸ�ŲżŃŧĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�łĖƣ�ŰŏŲģƣĪ܉�
ŰĪŲƫ�ÿŲģƣĪ�łżƣ�ŰĪƣĪ�ŏ�ŧƙŲƠżƫĪŲ�ĪŲģ�ģĪ�ŏ�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƸ�Īƣ�ěĪƣĪƸƸŏŃĪƸ�Ƹŏŧ�ŏǽƸ�ģĪƣĪƫ�ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣ܉�šżěłǀŲŤƸŏżŲĪƣ�
mv. Man kan også risikere, at der opstår et forholdsmæssigt stort løngab mellem medarbejdere, hvis der ikke  
udvikles fælles principper for lønudviklingen lokalt. Derudover gælder mange af de samme ulemper som  
ǀŲģĪƣ�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�Ŋǜżƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŤÿŲ�ƠƣĪƫƫĪ�ŧƙŲŲĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ÿłƫƸĖ�łƣÿ�ŧƙŲƫƸŏŃŲŏŲŃĪƣ�ǀŲģĪƣ�
henvisning til økonomisk recession eller perioder med høj arbejdsløshed mv.

£Ė�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŰƣĖģĪ�Īƣ�ŤŲÿƠބ�ڌڒ��ÿł�ÿƣěĪšģƫƫƸǣƣŤĪŲ�ƠĖ�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸܫܕŰŏŲŏŰÿŧŧƙŲƫǣ-
ƫƸĪŰĪƸ܉�ŰĪŲƫ�ŃżģƸބ�ڌڎ��ÿł�ÿƣěĪšģƫƸǣƣŤĪŲ�Īƣ�ƠĖ�ŲżƣŰÿŧŧƙŲ�'Ī�ƣĪƫƸĪƣĪŲģĪ�Īƣ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ǀģĪŲ�
ŧƙŲƫÿƸƫ�£Ė�Ƹǜęƣƫ�ÿł�ģŏƫƫĪ�ƸƣĪ�ŊżǜĪģŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣ�ǿŲģĪƫ�ģĪƣ�ÿŲģƣĪ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣ��ŤŤżƣģŧƙŲ�żŃ�ƣĪƫǀŧƸÿƸŧƙŲ�
Īƣ�ÿǵŊęŲŃŏŃĪ�ÿł�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ƠƣęƫƸÿƸŏżŲ܉�ŰĪŲƫ�ěżŲǀƫ�żŃ�ƠƣżǜŏƫŏżŲ�ƫÿŰƸ�ÿŤƸŏĪŧƙŲ�ƸǣƠŏƫŤ�Īƣ�ÿǵŊęŲŃŏŃ�ÿł�
ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ƫÿŰŧĪģĪ�ŏŲģƸšĪŲŏŲŃ�FǀŲŤƸŏżŲƫŧƙŲ�ŤŲǣƸƸĪƣ�ƫŏŃ�Ƹŏŧ�ǜÿƣĪƸÿŃĪŧƫĪ�ÿł�ƫęƣŧŏŃĪ�łǀŲŤƸŏżŲĪƣ�żŃ�
ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲƫŧƙŲ�Ƹŏŧ�żƠŲĖĪŧƫĪ�ÿł�ƫęƣŧŏŃĪ�ĪŧŧĪƣ�ŲǣĪ�ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣ
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h�f�hh�t�£��t�¦r�hh�t®�r¦�'/¼�S�'/t��
£¦Sß�¼/�®/f¼�¦�
 
 I 2017 blev parterne inden for transport- og rengøringsområdet enige om at åbne 
żƠ�łżƣ�ŧżŤÿŧŧƙŲ�ŏ�ģĪƣĪƫ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�ģĪƣ�łƙŧŃĪƣ�ŲżƣŰÿŧŧƙŲƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�'ĪƸƸĪ�ǜÿƣ�
ĪƸ�Ųǣěƣǀģ܉�żŃ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�Ńÿǜ�ŊĪƣŰĪģ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�ƠÿƣƸŲĪƣ�ŤÿŲ�
forhandle lokalløn. 
ÃŲģĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�ŏڌڎڌڎ��ěŧĪǜ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�ƠÿƣƸĪƣ�ĪŲŏŃĪ�żŰ�ÿƸ�ƙŃĪ�
den del af lønstigningen, som de lokale parter selv kan disponere over. Det er dog 
łżƣƸƫÿƸ�ěĪŃƣęŲƫĪƸ܉�Ŋǜżƣ�ŰÿŲŃĪ�ŧżŤÿŧĪ�ƠÿƣƸĪƣ܉�ģĪƣ�ŏŲģƸŏŧ�ǜŏģĪƣĪ�Ŋÿƣ�ǀģŲǣƸƸĪƸ�ģĪ�ŲǣĪ�
muligheder for lokalløn, ligesom det varierer på tværs af brancher.
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JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�ƝƄŔ�ƨƴ÷ƍƭĥƈƆƞ�ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧɥ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�ƝƄŔ�ƏƫƢŮÜƓƄ�Ƨƞò÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧɥ

F�¦N�t'®�F¼�h/¦
 
/Ų�łżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪ�Īƣ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŏŲģŃĖĪƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģĪŲ�ŧżŤÿŧĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�
ĪŧŧĪƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ��ǽƸÿŧĪŲ�ÿŲŃŏǜĪƣ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŤƣŏƸĪƣŏĪƣ�
-�tĖƣ�ŰĪģÿƣ�ƫżŰ�Īƣ�ŤŲǣƸƸĪƸ�ŊĪƣƸŏŧ܉�żŃ�ĪƸ�ƸŏŧŧęŃܡĪŧŧĪƣ�ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣܕłǀŲŤƸŏżŲĪƣ�żŃܠ
ěĪšģĪƣŲĪ�żƠłǣŧģĪƣ�ŤƣŏƸĪƣŏĪƣŲĪ܉�ƫŤÿŧ�ģĪ�ŊÿǜĪ�ģĪƸ�ģĪƣƸŏŧ�ŊƙƣĪŲģĪ�ƸŏŧŧęŃ�ǀģĪŲ�ǣģĪƣŧŏŃĪƣĪ�
łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�rÿŲ�ƫĪƣ�ģżŃ�żŃƫĖ�łżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪƣ܉�ƫżŰ�Īƣ�ŰŏŲģƣĪ�ŤżŲŤƣĪƸĪ܉�żŃ�Ŋǜżƣ�ģĪƣ�
er angivet mere løse kriterier, hvor det konkrete tillæg derfor også skal fastsættes 
ĪǽƸĪƣ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�
FżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪƣ�Īƣ�ĪŲ�ŰĪƸżģĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łĖ�ŏŲģěǣŃŃĪƸ�ĪŲ�ÿǀƸżŰÿƸŏŤ�ŏ�ĪƸ�ĪŧŧĪƣƫ�ǵŧĪŤƫŏěĪŧƸ�
ŧƙŲƫǣƫƸĪŰ�FżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪƣ�ƫŤÿěĪƣ�ƠĖ�ģĪŲŲĪ�ŰĖģĪ�żŃƫĖ�ŃĪŲŲĪŰƫŏŃƸŏŃŊĪģ�ŏ�ŧƙŲģÿŲ-
ŲĪŧƫĪŲ�żŃ�ŰżģǜŏƣŤĪƣ�ƫǀěšĪŤƸŏǜŏƸĪƸ�S�ģĪ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�Īƣ�ŏŲģŃĖĪŧƫĪŲ�ÿł�
łżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪƣ�ÿŲŃŏǜĪƸ�ƫżŰ�ĪŲ�ŰǀŧŏŃŊĪģ܉�ŰĪŲ�ģĪƣ�Īƣ�ŏŤŤĪ�Ťƣÿǜ�żŰ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ģĪŰ
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Det er vigtigt at huske, at selvom løn måske for mange er det vigtigste i forhandlinger med le-
delsen, så kan der opnås mange andre goder i lokale forhandlinger. Og netop i perioder, hvor 
lønnen kan være svær at forbedre, kan det være en god idé at se nærmere på, om I kan opnå an-
dre goder i forhandlingerne. Hvis forhandlingerne om løn og arbejdstid er låst fast, så kan det 
være, at man kan bringe et tredje emne på bane, som begge har interesse i – og dermed kom-
me videre i forhandlingerne. Tal med dine kolleger om, hvad der ligger dem på sinde. Her 
kan det også være en stor fordel, hvis tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten  
arbejder sammen – for måske kender arbejdsmiljørepræsentanten til nogle forhold, der kunne forbed-
ƣĪƫ�ǜŏÿ� łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�'ĪƸ�ŤÿŲ� łǢ�ǜęƣĪ܉�ÿƸ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ĪǽƸĪƣŧǣƫĪƣ�ĪŲģŲǀ�ŰĪƣĪ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪܔ� ƫĖ� łĖƣ�
ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ŰĪƣĪ�ŤǜÿŧŏǿĜĪƣĪģĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�żŃ�ƫÿŰƸŏģŏŃ�Īƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ěĪģƣĪ�ƣǀƫƸĪƸ�Ƹŏŧ�łƣĪŰƸŏ-
ģĪŲ��ŲģƣĪ�ĪŰŲĪƣ܉�ƫżŰ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŃĪŲƫƸÿŲģ�łżƣ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ܉�Īƣ�łǢ�ƫĪŲŏżƣżƣģŲŏŲŃĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫǣŃĪ-
forsikring. Tal med dine kolleger om, hvad der kunne være interessant at bringe ind i forhandlingerne.  

ANDET END LØN ER TIL 
FORHANDLING
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ARBEJDSMILJØ SOM  
AFTALESTOF
S�ģĪ�ƫĪŲĪƣĪ�Ėƣ�Ŋÿƣ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�ŃŏǜĪƸ�ŲǣĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ� łżƣ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙłżƣŊżŧģ�ŤÿŲ�ƣĪŃǀŧĪƣĪƫ�
ŃĪŲŲĪŰ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�S�ƸÿŤƸ�ŰĪģ�ģĪŲ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃ�Ŋÿƣ�ǵŧĪƣĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ĖěŲĪƸ�żƠ�łżƣ܉�ÿƸ�
ǵŧĪƣĪ�ĪŰŲĪƣ�żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ŤÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧżŤÿŧƸ�rÿŲŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�Ŋÿƣ�Ųǀ�ěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�żŰ�
arbejdsmiljøforhold, og nogle giver mulighed for, at parterne lokalt kan omorganisere virksomheder-
ŲĪƫ�ƫŏŤŤĪƣŊĪģƫܫ�żŃ�ƫǀŲģŊĪģƫÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ŊĪŲěŧŏŤ�ƠĖ�ÿƸ�ƫƸǣƣŤĪ�żŃ�ĪǳłĪŤƸŏǜŏƫĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙÿƣěĪšģĪƸ�
tĖƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙłżƣŊżŧģ�ŏŲģÿƣěĪšģĪƫ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ܉�Īƣ�ģĪƸ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ܉�
der forhandler med ledelsen. Det er selvfølgelig en klar fordel, hvis tillidsrepræsentanten samarbejder 
med arbejdsmiljørepræsentanten, når forhandlingerne omhandler arbejdsmiljøforhold. Der er også 
ǵŧĪƣĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�ƫżŰ�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�ŏŲģÿƣěĪšģĪƸ�ěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�żŰŤƣŏŲŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙłżƣŊżŧģ�£Ė�ģĪ�ÿƣ-
bejdspladser håndteres arbejdsmiljøproblemer udelukkende inden for rammerne af arbejdsmiljøor-
ganisationen, og her er det så Arbejdsmiljøloven, der udgør det juridiske grundlag.  
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h�f�h/�F�¦ܴ 
HANDLINGER 
UDFYLDER  
RAMMEN

KAPITEL 5   |   PRAKSIS

Når de centrale parter har indgået en områdeoverenskomst, skal overenskomsten udmøn-
tes på arbejdspladserne. Områdeoverenskomsterne er nemlig ’rammeoverenskomster’. De 
sætter en ramme, og inden for den ramme er du som tillidsrepræsentant – med opbakning 
fra dine kolleger og din fagforening – helt afgørende. For det er dig og evt. din afdeling, der 
Ŋÿƣ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪŲ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ܉�ƫżŰ�ƠÿƫƫĪƣ�Ƹŏŧ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�żŃ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪƫ�
behov.
�ǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�ěĖģĪ�ƠĖ�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŃ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�ŃŏǜĪƣ�ŏ�ģÿŃ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�
at forhandle en lang række forhold lokalt.

Der er mange ligheder i forhandlinger inden for forskellige brancher og sektorer – men der 
kan også være forskelle. Vær derfor opmærksom på, at der netop inden for dit overenskom-
stområde kan være særlige regler eller traditioner for forhandlingerne. I denne del fokuseres 
ƫęƣŧŏŃƸ�ƠĖ�łżƣƫŤĪŧŧĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�ŲĖƣ�ģĪƸ�Īƣ�ƣĪŧĪǜÿŲƸ�
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£¦�f®S®'/h/t�G/tt/rG�¦�F�hG/t'/�®£�¦G®r�h܌ 

ޞ  Hvordan lokale forhandlinger foregår?

ޞ  Hvad er tillidsrepræsentantens og arbejdsmiljørepræsentantens opgaver i lønforhandlinger?

ޞ  Hvordan du indhenter et mandat?

ޞ  Hvem der sidder med ved lokale forhandlinger?

ޞ  NǜżƣģÿŲ�ŧƙŲŲŏǜĪÿǀĪƸ�ǿŲģĪƫ�ŏ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣܐ

ޞ  Hvad er fagforeningens rolle ved lokale forhandlinger?

ޞ  Hvad I gør, hvis I ikke kan nå til en forhandlingsløsning?

ޞ  'ĪƸ�ǀłżƣŰĪŧŧĪܨ��ŤǀƸǣŰĪƣ�żŃ�ƫŤǀǳłĪÿǽƸÿŧĪƣܐ
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ARBEJDSMILJØ!REPRÆSENTANTENS OPGAVER

TILLIDS!

REPRÆSENTANTENS 

OPGAVER

TILLIDSREPRÆSENTANT 
& ARBEJDSMILJØREPRÆܴ
SENTANT�ܳ�Nß/¦�®St� 
ROLLE, MANGE FÆLLES  
OPGAVER

Selv om du er valgt som enten tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant og dermed har nog-
le særlige opgaver, så er der også en række forhold, I med fordel kan arbejde sammen om ved forhand-
ŧŏŲŃĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�tĪģĪŲłżƣ�ƫĪƫ�ĪŲ�żǜĪƣƫŏŃƸ�żǜĪƣ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�Īƣ�šĪƣĪƫ�ƫƠĪĜŏǿŤŤĪ�żƠŃÿǜĪƣܨ��ƫÿŰƸ�
hvor der er områder, hvor I med stor fordel kan arbejde sammen.Det kan på alle de nævnte områder 
være rigtig smart at samarbejde. På stort set alle områder, der traditionelt opfattes som tillidsrepræ-
sentantens opgaver, vil der også være elementer af arbejdsmiljø. Derfor vil arbejdsmiljørepræsentan-
ten med fordel kunne inddrages i alle aktiviteter omkring løn og arbejdstidsforhandlinger – men sær-
ŧŏŃƸ�ƠĖ�łƙŧŃĪŲģĪ�żŰƣĖģĪƣ�ǜŏŧ�ģĪƣ�ǜęƣĪ�ěĪƸǣģĪŧŏŃƸ�ƫÿŰŰĪŲłÿŧģ�ŰĪŧŧĪŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�żŃ�
tillidsrepræsentantens opgaver:

ޞ  'ƣƙǽƸĪ�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƣ�łżƣ�ƣĪƸłęƣģŏŃ�ŧƙŲģÿŲŲĪŧƫĪ�

ޞ  ÃģǜŏŤŧĪ�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ�łżƣ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ÿŲƫęƸƸĪŧƫĪƣ܉�ÿģǜÿƣƫŧĪƣ� 
og afskedigelser. 

ޞ  Bidrage til udvikling af principper om brug af underleverandører,  
vikarer og tidsbegrænsede ansættelser.

ޞ  rĪģǜŏƣŤĪ�ǜĪģ�ŧżŤÿŧĪ�ÿƣěĪšģƫƸŏģƫÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ŧƙŲÿǽƸÿŧĪƣ

ޞ  ÃģÿƣěĪšģĪ�ƠżŧŏƸŏŤŤĪƣ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ�żŃܨ�ƸŏŧƣĪƸƸĪŧęŃŃĪŧƫĪ

ޞ  ÃģǜŏŤŧĪ�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƣ�żŰ�łƣĪŰŃÿŲŃƫŰĖģĪ�ǜĪģ� 
żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲƫęŲģƣŏŲŃĪƣ�żŃ�ŏŲģłƙƣƫĪŧ�ÿł�Ųǣ�ƸĪŤŲżŧżŃŏ

ޞ  �ŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�łżƣěĪģƣŏŲŃ�ÿł�ƠƫǣŤŏƫŤ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ
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ARBEJDSMILJØ!REPRÆSENTANTENS OPGAVER

TILLIDS!

REPRÆSENTANTENS 

OPGAVER

Forhandle individuel-
le løntillæg og vilkår. 

Foretage tjek af  
lønseddel. 

Lønindplacering af 
nyansatte.

Vejlede kolleger om løn, akkorder, 
ÿƣěĪšģƫƸŏģ܉�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�żŃ�

pension.

SŲģŃĖ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ�łżƣ� 
håndtering af ansættelser, advarsler  

og afskedigelser. 

SŲģŃĖ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ěƣǀŃ�ÿł� 
underleverandører, vikarer  

og tidsbegrænsede  
ansættelser.

'ƣƙǽƸĪ�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƣ�łżƣ� 
retfærdig løndannelse. 

SŲģŃĖ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�
ÿƣěĪšģƫƸŏģ܉�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉�

akkorder, seniorordninger, 
bonustillæg mv. 

Bidrage til udvikling af politik-
ker og principper om forbed-

ring af fysisk arbejdsmiljø.

Bidrage til forbedring af 
psykisk arbejdsmiljø.

Medvirke ved udvikling af retnings- 
linjer om fremgangsmåde ved  

organisationsændringer og indførsel  
af ny teknologi.

Sikre at ledelsen lever op til sine 
forpligtigelser omkring oplæring, 

instruktion og kendskab til arbejd-
smiljøorganisationens opbygning og 

arbejde mv.

Samarbejde med tillids- 
repræsentanten om lokale  

ÿƣěĪšģƫƸŏģƫÿǽƸÿŧĪƣ

Sikre, at ledelsen lever op  
Ƹŏŧ�ƫŏŲĪ�łżƣƠŧŏŃƸĪŧƫĪƣ�ŏǽƸ� 
arbejdsmiljøorganisa-

tionen.
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h�tt/t�F�hG/¦�Sff/�r/'�£¦�'Ãf¼SßS¼/¼/t�S��
St'Ã®¼¦S/t 
 
Inden for industrien er timeproduktiviteten i gennemsnit steget 5 pct. pr. år fra 2011-
2017. Men timelønnen er ikke fulgt med – for i samme periode steg lønnen med blot 
-�ÿƸ�ģĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ŧż܉ĪƸ�ÿŲƸǣģĪƣ'��ƠƣżĜĪŲƸƠżŏŲƸړ܉ڎ�ĪƸ�Īƣ�ĪŲ�łżƣƫŤĪŧ�ƠĖ'��Ėƣ�Ơƣ�ƠĜƸڏ܉ڎ
ŤÿŧƸ�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ŏ�ƫƸÿŲģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ěĪŲǣƸƸĪ�ƠƣżģǀŤƸŏǜŏƸĪƸƫƫƸŏŃŲŏŲŃĪƣŲĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�żƠŲĖ�ŊƙšĪƣĪ�
lønninger for deres kolleger. 

FORHANDLINGERNES 
FORLØB

FżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żŰ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�ǿŲģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ƫƸĪģ�ĪŲ�ŃÿŲŃ�żŰ�ĖƣĪƸ�SŲģĪŲ�łżƣ�ŲżŃŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰ-
ƫƸĪƣܠ�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�żŃ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ǀģĪŲ�ŧƙŲƫÿƸƫܡ�ŤÿŲ�ŧƙŲŲĪŲ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ǜĪģ�ģĪŲ�ŧĪš-
ŧŏŃŊĪģ�SŲģĪŲ�łżƣ�ŲżƣŰÿŧŧƙŲƫżŰƣĖģĪƸ�ŤÿŲ�ŧƙŲŲĪŲ�ŏ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸĪƸ�ŏŤŤĪ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧżŤÿŧƸ�tǣĪ�ěĪƸŏŲ-
gelser på arbejdspladsen kan være udgangspunkt for justeringer af andre ting – fx hvis der er kommet 
Ųǣ�ƸĪŤŲżŧżŃŏ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ĪŧŧĪƣ�Ŋǜŏƫ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ƙŤżŲżŰŏƫŤĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲ�Ŋÿƣ�ęŲģƣĪƸ�ƫŏŃ�rĪŲ�
hvad skal du som tillidsvalgt have overblik over, inden forhandlingerne starter?

�f�t�rS®f��ß/¦�hSf��G�f�tdÃtf¼Ã¦/¦
Et afgørende element i forberedelserne til lokale forhandlinger er et overblik af din arbejdsplads’ øko-
ŲżŰŏ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲƫ�ƣĖģĪƣǀŰ�/ƣ�ģǀ�ƠĖ�ĪŲ�ƠƣŏǜÿƸ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģ܉�ŤÿŲ�ģǀ�żǽƸĪ�łĖ�ÿģŃÿŲŃ�Ƹŏŧ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�
ƣĪŃŲƫŤÿěĪƣ�ŏ� ß¦ܫƣĪŃŏƫƸƣĪƸ�£Ė�ěĖģĪ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŃ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŤÿŲ�ģǀ�ƫƠƙƣŃĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲ܉�żŰ�ģǀ�
ŤÿŲ�łĖ�ÿģŃÿŲŃ�Ƹŏŧ�ěǀģŃĪƸƸĪƣ܉�ŧŏŃĪƫżŰ�ģǀ�ŤÿŲ�ĪǽƸĪƣŧǣƫĪ�ŧƙŲƫƸÿƸŏƫƸŏŤŤĪƣ�/ŲģĪŧŏŃ�ŤÿŲ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�Ŋšęŧ-
pe dig med nøgletal om lønninger inden for jeres område. 

Din arbejdsplads er en del af samfundet. Derfor spiller de overordnede konjunkturer i samfundet en af-
gørende rolle for, hvad der kan forhandles lokalt - eller rettere hvor meget. Når konjunkturerne er gode, 
og arbejdsløsheden er lav, kan lønmodtagersiden stå i en god forhandlingssituation – både centralt og 
lokalt. Omvendt er det, når konjunkturerne er dårlige. Men det er ikke altid, at opgangstider også giver 
sig udslag i en bedre løn. 

GżģĪ�ŤżŲšǀŲŤƸǀƣĪƣ�ŏ�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫŰŏƸƸĪƣ�ÿł�Ƹŏŧ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ��ŤżŲżŰŏƫŤ�ǜęŤƫƸ�ŃŏǜĪƣ�ěŧÿŲģƸ�ÿŲģĪƸ�ǵŧĪƣĪ�
ƫŤÿƸƸĪŏŲģƸęŃƸĪƣ�żŃ�ģĪƣŰĪģ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ŏŲǜĪƫƸĪƣĪ�ŰĪƣĪ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�/Ų�ƙŤżŲżŰŏƫŤ�ŊƙšŤżŲ-
šǀŲŤƸǀƣ�ěĪƸǣģĪƣ�żŃƫĖ�ƙŃĪƸ�ĪǽƸĪƣƫƠƙƣŃƫĪŧ�ĪǽƸĪƣ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ܉�żŃ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ŰżƸŏǜĪƣĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�
Ƹŏŧ�ÿƸ�ƙŃĪ�ŏŲģƫÿƸƫĪŲ�łżƣ�ÿƸ�łÿƫƸŊżŧģĪ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸĪŲ��rĪŲ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�ÿŧƸŏģ܉�ÿƸ�ģĪ�
ŃżģĪ�ŤżŲšǀŲŤƸǀƣĪƣ�ƫŰŏƸƸĪƣ�ÿł�ƠĖ�ģĪ�ǜŏŧŤĖƣ܉�ƫżŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ěǣģĪƫ�S�ƫŧǀƸŲŏŲŃĪŲ�ÿłܹڌڍڌڎ�ĪƣŲĪ�ŃŏŤ�ģĪƸ�
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Ńżģ�ŏ�ģÿŲƫŤ�ƙŤżŲżŰŏ܉�ŰĪŲ�ÿŧŧŏŃĪǜĪŧ�Ŋÿƣ�ģĪƣ�ǜęƣĪƸ�ŰÿŲŃĪ�ŲĪģƫŤęƣŏŲŃĪƣ�ƠĖ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�£Ė�
ŰÿŲŃĪ�żŰƣĖģĪƣ�ǜÿƣ�ŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲĪƣ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ěŧĪǜĪƸ�ƠĖŧÿŃƸ�ÿƸ�ƫƠÿƣĪڎ��ƠƣżĜĪŲƸ�żŰ�ĖƣĪƸ܉�żŃ�ŰÿŲŃĪ�
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲĪƣ�Ŋÿƣ�ŊÿǽƸ�ƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŰĪģ�ÿƸ�ŧĪǜĪƣĪ�ģĪ�ǣģĪŧƫĪƣ�ŏ�ģĪŲ�ŤǜÿŧŏƸĪƸ܉�ģĪ�ƫŤÿŧ�

£żŧŏƸŏŤ�ěĪƸǣģĪƣ� ŏƫęƣ�ŲżŃĪƸ� łżƣ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�'ĪěÿƸƸĪƣ�żŰ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣƫ� ƫƸƙƣƣĪŧƫĪ�żŃ�
udvikling pågår hele tiden, og den debat påvirker de økonomiske beslutninger, politikerne tager. Folke-
ƸŏŲŃĪƸ�ƫęƸƸĪƣ�ģĪ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�ƣÿŰŰĪƣ�łżƣ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�ƫŤÿŧ�ǀģǜŏŤŧĪ�ƫŏŃ܉�żŃ�ģĪƸ�ƫęƸƸĪƣ�
ěĪŃƣęŲƫŲŏŲŃĪƣ�łżƣ�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�rĪŲ�S�ŤÿŲ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�ǜŏƫĪ܉�Ŋǜÿģ�
ŲĪģƫŤęƣŏŲŃĪƣ�ěĪƸǣģĪƣ�łżƣ�šĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�żŃ�łżƣ�ģĪ�ǣģĪŧƫĪƣ܉�S�ŧĪǜĪƣĪƣ�Ƹŏŧ�ěżƣŃĪƣŲĪ�

Endelig kan der også være kriser eller lavkonjunktur. Hvis du og dine kolleger er i den situation, at du 
forhandler lønstop eller lønnedgang i krisetider, er det måske en god idé at overveje, hvad der så skal 
ske, når det går godt på din arbejdsplads igen: Skal I så tilsvarende have væsentlige lønforbedringer, så 
I indhenter det, I tabte i kriseårene? Eller skal I acceptere, at der var nogle år, hvor både virksomheden 
og I som lønmodtagere måtte stramme livremmen ind?

FSt'�Ã'��F܍�Nß�'�f�hh/G/¦t/�ßSh�N�ß/
Inden du som tillidsrepræsentant skal forhandle om løn eller andre forhold i forbindelse med lokaleaf-
ƸÿŧĪƣ܉�ƫŤÿŧ�ģǀ�ŏŲģŊĪŲƸĪ�ŰÿŲģÿƸ�łƣÿ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�hŏŃĪƫżŰ�ŰĪģ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ�ŊÿŲģŧĪƣ�ģĪƸ�ŊĪƣ�żŰ�ÿƸ�ǿŲģĪ�
ud af, hvad der ligger kollegerne på sinde. Er det løn, der er det vigtigste – eller er det faktisk andre 
łżƣŊżŧģ܉�ģĪƣ�ěĪƸǣģĪƣ�ŲżŃĪƸ�łżƣ�ģĪƣĪƫ�ƸƣŏǜƫĪŧ܉�żŃ�ƫżŰ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ǜŏŃƸŏŃĪƣĪ�ĪŲģ�ŧƙŲܐ�Nǜŏƫ�ģĪƸ�Īƣ�ŧƙŲ܉�ģĪƣ�Īƣ�
ŊżǜĪģŏŲƸĪƣĪƫƫĪŲܨ��Īƣ�ģĪƸ�ƫĖ�łǢ�ŧŏŃĪ�ŧƙŲ�łżƣ�ŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģĪ܉�ģĪƣ�Īƣ�ŰĖŧĪƸ܉�ĪŧŧĪƣ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ�ÿƸ�łĖ�ŧƙǽƸĪƸ�ģĪŰ܉�
der lige nu har den laveste løn? Tal med dine kolleger enten én-til-én eller hold møder om, hvad der 
ƫŤÿŧ�Ƹŏŧ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ܉�żŃ�ǿŲģ�ƠĖ�ģĪŲ�ŰĖģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ܉�Ŋǜÿģ�S�ƫŤÿŧ�ƫƙŃĪ�ÿƸ�żƠŲĖ�ǜĪģ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�ŰĪģ�
ledelsen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at mødes, så må du indsamle dine kollegers ønsker på andre 
måder. Du kan fx lave en gruppe på nettet eller bede dem skrive en sms eller en mail om deres ønsker. 
Gƙƣ�ģĪƸ�ŤŧÿƣƸ܉�ÿƸ�ƫĪŧǜ�żŰ�ģĪƸ�Īƣ�ģŏŃ܉�ģĪƣ�łżƣŊÿŲģŧĪƣ܉�ƫĖ�Īƣ�ģĪƸ�ĪŲ�łęŧŧĪƫ�żƠŃÿǜĪ�ÿƸ�ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�
skal forhandles om – og hvordan der skal prioriteres. Husk også, at du i disse samtaler og møder kan for-
berede kollegerne på, at ikke alt kan lade sig gøre. Gør det klart for dine kolleger, at selv om I har nogle 
ønsker til, hvor forhandlingerne ender, så er der jo tale om en forhandling – og at du kan blive nødt til 
at indgå et kompromis med ledelsen.

 ܓڛ
�f�t�rS®f� 
OVERBLIK OG  

KONJUNKTURER

 ܓڜ
FSt'�Ã'��F܍� 

Nß�'�f�hh/G/¦t/ 
�ßSh�N�ß/

 ܓڝ
�¦S/t¼0¦�'SG 

 OM LEDELSENS 
�Ã'®£Sh  ܓڞ

F�GF�¦/tStG/t®�
¦�hh/�S�h�f�h/� 

F�¦N�t'hStG/¦

 ܓڟ
t�¦��F¼�h/t�/¦ 

�S�NÃ®�ܳ�F�¦rS'hStG�
�F�¦/®Ãh¼�¼/¼�

ڜ
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�¦S/t¼0¦�'SG��r�h/'/h®/t®�Ã'®£Sh
 Det er vigtigt, at I orienterer jer om ledelsens udspil: Hvad kan I forvente, at ledelsen spiller ud med? 
Her er det også den løbende dialog med ledelsen, der danner grundlaget – men også arbejdspladsens 
ƙŤżŲżŰŏƫŤĪ�ěĪƸŏŲŃĪŧƫĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŏŲƫƠŏƣÿƸŏżŲ�®żŰ�ŲęǜŲƸ�ŤÿŲ�ģǀ�łżƣƫƙŃĪ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ƫĖ�ŰĪŃĪƸ�ŏŲłżƣŰÿƸŏ-
on om arbejdspladsens økonomiske situation som muligt, hvilket også gør det muligt for dig at vurde-
re, om ledelsens udspil er rimeligt. Hvis der er tale om en virksomhed, der er i hård konkurrence, kan 
det være sværere at opnå store lønstigninger – men måske kan I forhandle jer til andre forbedringer af 
arbejdsvilkårene. 
Ligesom du indhenter mandat fra dine kolleger for at komme med et forhandlingsudspil, så har le-
delsen også et mandat med. Hvis ledelsen er ejeren af din virksomhed, skal han eller hun ikke hente 
mandat, men kan selv bestemme. Men på mange arbejdspladser er ledelsen ansat; der kan være en 
ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ�ěÿŃ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�ŤżŲĜĪƣŲŧĪģĪŧƫĪܨ��ĪŧŧĪƣ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�ĪŲ�łżƣǜÿŧƸŲŏŲŃƫĜŊĪł�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�ŤżŰ-
munalchef, som igen har en politisk ledelse over sig. Mange private virksomheder har en udenlandsk 
ledelse, som måske har en anden forståelse af samarbejde og forhandlinger – og det kan påvirke det 
ŰÿŲģÿƸ܉�ƫżŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�łżƣŊÿŲģŧĪƣ�ǀŲģĪƣ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�S�ĪŧŧĪƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŰĖƫŤĪ�Ŋÿƣ�
udspil til, hvad I gerne vil opnå, men at der også er nogle grænser for, hvor mange indrømmelser, I kan 
ŃŏǜĪ܉�łƙƣ�S�ƫŤÿŧ�łżƣŲǣ�šĪƣĪƫ�ŰÿŲģÿƸ�ŏ�ěÿŃŧÿŲģĪƸ�

F�GF�¦/tStG/t®�¦�hh/�S�h�f�h/� 
F�¦N�t'hStG/¦
Ãģ�żǜĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣƫ�ƫƸƙƸƸĪ�żŃ�ŰÿŲģÿƸ�Īƣ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ĪŲ�ŰĪŃĪƸ�ǜŏŃƸŏŃ�ƫƸƙƸƸĪ�ŏ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�
De har mange års erfaring inden for netop dit område og kan hjælpe og vejlede, når du er i tvivl. 
Fagforeningen kan hjælpe dig i forhandlingerne. Du kan sparre med dem, og de kan hjælpe dig til den 
rigtige taktik over for lige netop din ledelse. Fagforeningen kan også forberede dig med informatio-
ner, som kan være brugbare, så du kan opnå dine mål. Det kan fx være nøgletal for, hvad der sker på 
šĪƣĪƫ�żŰƣĖģĪ�ĪŧŧĪƣ�ƫĪŤƸżƣܔ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŧƙŲƫƸÿƸŏƫƸŏŤŤĪƣܔ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�żƠŧǣƫŲŏŲŃĪƣ�żŰ�ŧƙŲ�ƠĖ�ƸŏŧƫǜÿƣĪŲģĪ�
arbejdspladser i lokalområdet; det kan være hjælp til at gennemskue budgetter; eller det kan være in-
formation om politiske forhold, der måske kan spille ind i jeres forhandlinger, fx i en kommune. I nogle 
ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�ŤÿŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�żŃƫĖ�łżƣŊÿŲģŧĪ�łżƣ�ģŏŃ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ÃŲģĪƣƫƙŃ܉�Ŋǜÿģ�ƸƣÿģŏƸŏżŲĪŲ�Īƣ�
inden for dit område og tal med fagforeningen om mulighederne.

rSt'®¼/�/¼�hStG®®æ®¼/r/¼��
ܳ��£G�ß/¦�F�¦�¼¦��G��r¦ 
 
For dig som tillidsrepræsentant er der både muligheder og faldgruber i et mindstebetal-
ŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰ�®ǣƫƸĪŰĪƸ�ŃŏǜĪƣ�ģŏŃ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ƠƣĪƫƫĪ�ŧƙŲŲĪŲ�żƠ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�
Īƣ�ŰÿŲŃĪŧ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ܉�żŃ�S�ŤÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪ�šĪƣ�Ƹŏŧ�ŊƙšĪƣĪ�ŧƙŲ�ŏ�ģĪƸ�ŊĪŧĪ�ƸÿŃĪƸ��ŰǜĪŲģƸ�ŤÿŲ�
arbejdsgiveren presse jer, når der er lavkonjunktur. Som arbejdsmiljørepræsentant er det din 
ƣżŧŧĪ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ƸŏŧŧęŃŃĪŲĪ�ŏŤŤĪ�ŃĖƣ�ǀģ�żǜĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�FǢ�ŤÿŲ�ĪƸ�ÿŤŤżƣģƸŏŧŧęŃ�ěĪƸǣģĪƣ�ÿƸ�
nogle medarbejdere presser sig selv for hårdt og kan få skader på kort eller langt sigt. For dig 
som tillidsvalgt kan det være vigtigt for sammenholdet og arbejdsmiljøet på arbejdsplad-
ƫĪŲ܉�ÿƸ�S�ǿŲģĪƣ�ĪƸ�ƫǣƫƸĪŰ܉�ƫżŰ�ƫŏŤƣĪƣ�żěšĪŤƸŏǜŏƸĪƸ�żŃ�ŃĪŲŲĪŰƫŏŃƸŏŃŊĪģ�ŏ�ƸŏŧŧęŃŃĪŲĪܨ��żŃ�ƫżŰ�
ģĪƣŰĪģ�ěŧŏǜĪƣ�ƣĪƸłęƣģŏŃƸ�hǣŤŤĪƫ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ܉�ŤÿŲ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŰĖƫŤĪ�ŏŤŤĪ�ƫĪ�ƫĖ�ŰĪŃĪƸ�ƠżŏŲƸĪ�ŏ�
at stå sammen – og på længere sigt kan det svække dit mandat og fagforeningen. 
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NÃ®f/®/''/h�¼Sh�F�¦N�t'hStG/¦�

ޞ  Hvordan er arbejdspladsens økonomi og samfundskonjunkturerne?

ޞ  Hvad vil kollegerne?

ޞ  Hvad er ledelsens udspil? 

ޞ  Husk tillid over tid  ވ  gentagende forhandlinger  ވ  ønske fra begge sider om at nå 
løsninger, også i fremtiden.

ޞ  /ǽƸĪƣƫƠŏŧ܈�ŰĪŧģ�ƣĪƫǀŧƸÿƸĪƸ�ǀģވ��  her bedømmes du som tillidsvalgt af kollegerne. 

ޞ  Møder er ingen garanti for, at alle forstår resultatet  ވ  husk derfor også én-til én 
samtalen, så den enkelte føler sig informeret. 

t�¦��F¼�h/t�/¦�S�NÃ®� 
ܳ�F�¦rS'hStG��F�¦/®Ãh¼�¼/¼�
/ǽƸĪƣ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�Īƣ�ÿłƫŧǀƸƸĪƸ܉�Īƣ�ģĪƣ�Ƹż�żƠŃÿǜĪƣ�łżƣ�ģĪŲ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�'ĪƸ�łƙƣƫƸĪ�Īƣ�ÿƸ�łĖ�ƫŤƣĪǜĪƸ�ÿł-
talen ned, så du og ledelsen er sikker på, at I er enige om, hvad I er blevet enige om. Dette er meget 
ǜŏŃƸŏŃƸ܉�łżƣģŏ�ģĪƣ�ƫĪŲĪƣĪ�ŤÿŲ�żƠƫƸĖ�ƸǜŏƫƸĪƣ�żŰ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃĪŲ�ÿł�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪŲܨ��żŃ�ŃĪŲŲĪŰ�ĖƣĪŲĪ�Īƣ�ģĪƸ�
ŰĪŃĪƸ�żǽƸĪ�ƫŤĪƸ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫƸÿŃĪƣƫŏģĪŲ�ƸÿěĪƣ�ģĪŲŲĪ�ƸǜŏƫƸ�/ƣ�ģǀ�ŏ�Ƹǜŏǜŧ܉�ƫĖ�ŤżŲƸÿŤƸ�ģŏŲ�ŧżŤÿŧÿłģĪŧŏŲŃܨ��ģĪ�
ŤÿŲ�ŧęƫĪ�ÿǽƸÿŧĪŲ�ŏŃĪŲŲĪŰ�żŃ�ŤżŰŰĪ�ŰĪģ�ƣĖģ�żŰ�łżƣěĪģƣŏŲŃĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƠƣęĜŏƫĪƣŏŲŃĪƣ�
Den anden opgave er at forklare kollegerne, hvad resultatet er, og hvorfor det endte sådan. Det er her, 
at du får afstemt resultatet med kollegernes forventninger. Som tillidsvalgt bedømmes du i høj grad af 
ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƠĖ�ģŏŲĪ�ƣĪƫǀŧƸÿƸĪƣ�'Īƣłżƣ�Īƣ�ģĪƸ�ŰĪŃĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ĪǽƸĪƣ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�Īƣ�ÿłƫŧǀƸƸĪƸ�łĖƣ�
formidlet og diskuteret resultaterne med kollegerne. Det kan gøres ved møder, men mindst lige så vig-
tigt er én-til-én samtaler med den enkelte kollega. Dermed kan du også forklare den enkelte, hvordan 
ŧŏŃĪ�ŊĪŲģĪƫ�ĪŧŧĪƣ�ŊÿŲƫ�ěĪŤǣŰƣŏŲŃ�ěŧĪǜ�ÿģƣĪƫƫĪƣĪƸ܉�żŃ�ģǀ�ŤÿŲ�łĖ�ŏŲƫƠŏƣÿƸŏżŲ�Ƹŏŧ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ÿƣěĪšģĪƫ�
videre med. Hvis en medarbejder fx ikke har fået en forventet bonus, kan du eventuelt bede ledelsen 
żŰ�ĪŲ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃ�ěĪŃƣǀŲģĪŧƫĪ�/ƣłÿƣŏŲŃĪŲ�ǜŏƫĪƣ܉�ÿƸ�Ŋǜŏƫ�ģĪƸƸĪ�ĪǽƸĪƣÿƣěĪšģĪ�ŏŤŤĪ�ŃƙƣĪƫ܉�ƫĖ�Īƣ�ģĪƣ�ƣŏƫŏŤż�łżƣ܉�
at dine kollegers tillid til dig svækkes – og at deres interesse i det faglige arbejde i det hele taget falder.
/ŲģĪŧŏŃ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ�ÿƸ�ǜęƣĪ�żƠŰęƣŤƫżŰ�ƠĖ܉�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ěǣŃŃĪƣ�ƠĖ�Ƹŏŧŧŏģܨ��żŃ�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�šż�
ŃĪŲƸÿŃĪƣ�ƫŏŃ�Ėƣ�ĪǽƸĪƣ�Ėƣ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģǀ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�ĪƸ�Ėƣ�ŏŃĪŲ�ƫŤÿŧ�ƫŏģģĪ�ǜĪģ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫěżƣģĪƸ�
Derfor er det vigtigt, at forhandlingerne afsluttes i en god tone, og at begge parter føler, at de har fået 
noget ud af det – ellers starter næste års forhandlinger med lav tillid til hinanden. Det kan således være 
vanskeligt at forhandle et godt resultat hjem, hvis ledelsen stadig er bitter over nogle forhandlinger fra 
de foregående år. 
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Traditionelt har løn og arbejdstid været de største og vigtigste forhandlingsområder både centralt og 
decentralt – for tid er penge. Men i stigende grad er også en række andre områder blevet genstand for 
kollektiv forhandling. Fx er vilkår for de tillidsvalgte og seniorordninger elementer, der indgår i for-
ŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ܉�żŃ�żŃƫĖ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�Īƣ�ěŧĪǜĪƸ�ĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ�żŰƣĖģĪ܉�ƫżŰ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŤÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪ�żŰ�ŧżŤÿŧƸ�
I det hele taget er der i de senere år blevet lagt stadig mere ud til lokale forhandlinger, både på det 
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ƠĖ�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŰƣĖģĪ�S�ģĪƸ�łƙŧŃĪŲģĪ�ŃĪŲŲĪŰŃĖƫ�ŤżƣƸ܉�ŊǜĪŰ�ģĪƣ�Īƣ�łżƣŊÿŲģŧĪƣĪ܉�żŃ�Ŋǜÿģ�
ģĪƣ�ŤÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�żŰܨ��ŏ�ŊĪŲŊżŧģƫǜŏƫ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�

FORHANDLINGER I DEN 
OFFENTLIGE OG I DEN  
PRIVATE SEKTOR
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t�¦�¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼/t� 
F�¦N�t'h/¦�S�'/t�OFFENTLIGE SEKTOR
Det er organisationerne, der beslutter, hvor meget forhandlingskompetence, der lægges ud til de 
tillidsvalgte, og hvor meget der varetages af organisationerne – og det varierer en del fra område til 
område. På det kommunale og regionale område er det som regel de lokale fagforeninger og kredse, 
ģĪƣ�ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣŲĪ�łżƣŊÿŲģŧĪƣ�ŧżŤÿŧ�ŧƙŲ�żŃ�ÿŲģƣĪ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ƠĖ�Ơŧÿģƫ�ŰĪģ�
ledelsen i kommunen eller regionen – og det er også dem, der forhandler procedurer for indgåelse af 
ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪŲ�NĪƣ�ŤÿŲ�ģĪƣ�ƫĖ�ŏ�ÿǽƸÿŧĪŲ�ǜęƣĪ�ŧÿŃƸ�ŲżŃĪƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫŤżŰƠĪƸĪŲĜĪ�ǀģ�Ƹŏŧ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲ-
ƸÿŲƸĪŲ܉�ŰĪŲ�ŃƣǀŲģŧęŃŃĪŲģĪ�Īƣ�ģĪƸ�ģĪ�łÿŃŧŏŃĪ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ܉�ģĪƣ�ŏŲģŃĖƣ�ÿǽƸÿŧĪŲ�tĖƣ�ģĪƸ�ŃęŧģĪƣ�ŧżŤÿŧ�
løn, er kompetencen for nogle organisationers vedkommende lagt ud til tillidsrepræsentanten. På sta-
ƸĪŲƫ�żŰƣĖģĪ�ŧŏŃŃĪƣ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�żŃ�ǀģłǣŧģĪŧƫĪ�ÿł�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪŲ�Ŋżƫ�ģĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�

SŲģĪŲ� łżƣ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�Īƣ�ģĪƣ�ĪŲ� ŧÿŲŃ� ƣęŤŤĪ� ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪƣ܉� ƫżŰ� ŧęŃŃĪƣ�żƠ� Ƹŏŧ� ŧżŤÿŧĪ� łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ��
'Īƣ� ǿŲģĪƫ� ƫĖŧĪģĪƫ� ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪƣ� żŰ� ƠĪƣƫżŲÿŧĪƠżŧŏƸŏŤ܉� łǢ� żŰ� ƫĪŲŏżƣƠżŧŏƸŏŤ܉� ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪǀģǜŏŤŧŏŲŃ܉�
ŏŲƸĪŃƣÿƸŏżŲ�żŃ�ŰĪŃĪƸ�ŰĪƣĪ�'ŏƫƫĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�Īƣ�ǜęƣŤƸƙšĪƣ܉�ƫżŰ�S�ŧżŤÿŧƸ�ŤÿŲ�ěƣǀŃĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ÿǽƸÿŧĪƣ�'ĪƸ�
kan fx være, at både I på medarbejderside og ledelsen kan forudse, at der er brug for en politik for  
ŃĪŲĪƣÿƸŏżŲƫƫŤŏǽƸĪ�NĪƣ�ŤÿŲ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪŲ�żŰ�ƫĪŲŏżƣƠżŧŏƸŏŤ�ěƣǀŃĪƫ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧĪ�
ĪŲ�ŧżŤÿŧ�ÿǽƸÿŧĪ�żŰ�ƫĪŲŏżƣƠżŧŏƸŏŤ�ƠĖ�Ơŧÿģƫ�

t�¦�¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼/t� 
F�¦N�t'h/¦�S�'/t�PRIVATE SEKTOR
S�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�ÿǵŊęŲŃĪƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�ƣżŧŧĪ�ŏ�Ŋƙš�Ńƣÿģ�ÿł܉�ŊǜŏŧŤĪƸ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰ�ģĪƣ�Īƣ�Ńęŧ-
ģĪŲģĪ� �FżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ƠĖ�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫżŰƣĖģĪƸ�ǿŲģĪƣ�ŏ�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƸ�ƫƸĪģ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģĪŲ�
enkelte medarbejder – men i praksis er det i høj grad blevet et spørgsmål mellem ledelse og tillidsre-
præsentanten, som repræsenterer medarbejderne.

�rĪŲ�ŊǜżƣģÿŲ�ǿŲģĪƣ�ŰÿŲ�ŧƙŲŲŏǜĪÿǀĪƸ�łżƣ�šĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫܐ�NĪƣ�Īƣ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�łżƣŊżŧģ܉�ƫżŰ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�
ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤÿŲ�ěƣǀŃĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ŲŏǜĪÿǀĪƸ�łżƣ�ŧƙŲŲĪŲ܈��
 
LØNNIVEAUET I DE CENTRALE OVERENSKOMSTER: Et første udgangspunkt er at se på, hvilke stig-
ŲŏŲŃĪƣ�ģĪƣ�Īƣ�ěŧĪǜĪƸ�ÿǽƸÿŧƸ�ŏ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ƠĖ�ŰŏŲģƫƸĪěĪƸÿŧŏŲŃƫżŰƣĖģĪƸ�'ĪƸ�ŃŏǜĪƣ�ĪƸ�ŃżģƸ�
grundlag for, hvad der kan forventes på andre områder. Det kan dog også være en god idé at kigge på, 
hvordan normallønsområdet har udviklet sig; her er stigningen som regel lidt højere. Tal med din fag-
forening – de har tallene og kan hjælpe dig til at vurdere, hvad I kan forvente. Jo større stigninger, jo 
bedre grundlag er der for at forhandle en god løn hjem.
 
LOKALOMRÅDETS LØNFORHOLD: Næste pejlemærke er de lokale lønforhold på andre sammenlig-
nelige arbejdspladser og virksomheder i lokalområdet. Hvad er lønniveauet på de andre arbejdsplad-
ser – og er der noget, der taler for, at jeres løn skulle ligge højere eller lavere? Denne sammenlignings-
ŰǀŧŏŃŊĪģ�Īƣ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�łżƣ�ÿƸ�ÿǵŤŧÿƣĪ܉�Ŋǜÿģ�ĪŲ�ܹłÿŏƣ�ŧƙŲܹ�ƫŤÿŧ�ǜęƣĪ�SŃĪŲ�ŤÿŲ�ģŏŲ�ŧżŤÿŧĪ�ÿłģĪŧŏŲŃ�ǜęƣĪ�Ƹŏŧ�
stor hjælp.
 
d/¦/®�ßS¦f®�rN/'܍�d/¦/®��¦�t N/܌�Endelig er det også nødvendigt at tage højde for netop je-
res arbejdsplads’ særlige forhold. To virksomheder, der ligner hinanden, kan have meget forskellige 
konkurrenceforhold internationalt. Det kan både trække lønnen op og ned. Måske jeres arbejdsplads 
Ŋÿƣ�ŤƙƣƸ�ŰĪģ�żǜĪƣƫŤǀģ�ŏ�ŰÿŲŃĪ�Ėƣ܉�żŃ�ŲĪƸżƠ�Ŋÿƣ�łĖĪƸ�ŲǣĪ�żƣģƣĪƣܨ��ƫĖ�ƫƸĖƣ�S�ŏ�ĪŲ�Ńżģ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫƠżƫŏƸŏżŲ�
Det kan også være, at I har nogle klienter eller kunder, som er særligt krævende. I derfor med god ret 
ŤÿŲ�ŤƣęǜĪ�ĪƸ�ƸŏŧŧęŃ܉�ƫżŰ�ŰĖƫŤĪ�ŏŤŤĪ�ǿŲģĪƫ�ƠĖ�ĪŲ�ƸŏŧƫǜÿƣĪŲģĪ�ŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲ�ŏ�ŲęƣżŰƣĖģĪƸ܉�ƫżŰ�Ŋÿƣ�ÿŲģƣĪ�
klienter. 
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�ƣěĪšģƫƸŏģ�Īƣ�ĪƸ�żŰƣĖģĪ܉�ƫżŰ�ƸƣÿģŏƸŏżŲĪŧƸ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧżŤÿŧƸ�£Ė�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�ŏŲģłƙƣƸĪƫ�ŏڕڕڕڍ��
ĪŲ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪ�żŰ�ģĪĜĪŲƸƣÿŧĪ�ÿƣěĪšģƫƸŏģƫÿǽƸÿŧĪƣ�¦ÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪŲ�Ńƙƣ�ģĪƸ�ŰǀŧŏŃƸ�łżƣ�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�ƠÿƣƸĪƣ�ÿƸ�
ŏŲģŃĖ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ƸŏŧƣĪƸƸĪŧęŃŃĪŧƫĪŲ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƸŏģ܉�ƫżŰ�Īƣ�ƸŏŧƠÿƫƫĪƸ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�żŃ�ŰĪģÿƣ-
ěĪšģĪƣŲĪƫ�ƙŲƫŤĪƣ�żŃ�ěĪŊżǜ�SŲģĪŲ�łżƣ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�ÿł�ģĪŲŲĪ�ÿǽƸÿŧĪ�ŤÿŲ�ģĪƣ�ģżŃ�ŤǀŲ�ÿǽƸÿŧĪƫ�łżƣěĪģƣŏŲŃĪƣ�
żŃ�ŏŤŤĪ�łżƣƣŏŲŃĪŧƫĪƣ�łżƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�hżŤÿŧÿǽƸÿŧĪŲ�ŏŲģŃĖƫ�ŰĪŧŧĪŰ�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�ƠÿƣƸĪƣ܉�ģǜƫ�ƣĪƠƣęƫĪŲ-
ƸÿŲƸĪƣ�łżƣ�ģĪŲ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫěĪƣĪƸƸŏŃĪģĪ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŏ�ŤżŰŰǀŲĪŲܕƣĪŃŏżŲĪŲܕƫƸÿƸĪŲ�
'ĪƸ�Īƣ�ŰǀŧŏŃƸ�łżƣ�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�ƠÿƣƸĪƣ�ŃĪŲŲĪŰ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ�ÿƸ�łƣÿǜŏŃĪ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ�

NßS®�F�¦N�t'hStG/¦t/�Sff/�hæff/®
S�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�ģĪƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�żŰƣĖģĪƣ�ĪŲ�ŤƙƣĪƠŧÿŲ܉�Ŋǜŏƫ�S�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�ŲĖ�Ƹŏŧ�ĪŲŏŃŊĪģ�ŏ�ĪŲ�
lønforhandling. Køreplanen kan variere fra et område til et andet, og på nogle områder springes et af 
niveauerne over – men i hovedtræk ser køreplanen sådan ud: 

På det private arbejdsmarked er der på mange områder åbnet mere op for lokale forhandlinger, hvor 
der kan afviges markant fra den centrale overenskomst.  Vær opmærksom på, hvilke muligheder der er 
inden for din overenskomst – og hvad ledelsen måske ønsker at opnå med det.

'/ /t¼¦�hS®/¦StG��F�F�¦N�t'hStG/¦��r��¦�/d'®¼S'

På industriens område blev det i overenskomsten fra 1991 bestemt, at der kan varieres 
ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƸŏģĪŲ܉�ěŧżƸ�ģĪŲ�ŏ�ŃĪŲŲĪŰƫŲŏƸ�Īƣړڏ��ƸŏŰĪƣ�żǜĪƣ�ĪŲ�ƠĪƣŏżģĪ�ƠĖڒ��ǀŃĪƣ�'Īƣ�ƫŤÿŧ�
være lokal enighed om det. I 1995 udvidedes perioden, inden for hvilken arbejdstiden 
kan varieres, til seks måneder – stadig under forudsætning af lokal enighed. Og i 1998 
ěŧĪǜ�ƠĪƣŏżģĪŲ�ǀģǜŏģĪƸ�Ƹŏŧڎڍ��ŰĖŲĪģĪƣ�Fƣÿ�Ėƣڌڌڌڎ��ŤǀŲŲĪ�ŰÿŲ�ŊĪŧƸ�łƣÿǜŏŃĪ�ÿǽƸÿŧĪƣŲĪ܉�
men under forudsætning af, at de blev indberettet til organisationerne, som skulle 
godkende dem. Dette krav bortfaldt i 2004, hvor man altså lokalt kunne fravige over-
enskomsten og alene skal orientere organisationerne. I dag fastsættes rammerne for 
ģĪ�ǜÿƣŏĪƣĪŲģĪ�ÿƣěĪšģƫƸŏģĪƣ�ÿł�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�ƠÿƣƸĪƣܠ�ƸǣƠŏƫŤ�ŧĪģĪŧƫĪ�żŃ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉ܡ�
ŰĪŲ�ŤżŲŤƣĪƸĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ÿƣěĪšģƫƸŏģĪŲƫ�ƠŧÿĜĪƣŏŲŃ�ƸƣęǳłĪƫ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģĪŲ�
enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere. 

KAPITEL 5   |   PRAKSIS192

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�ƝƄŔ�ƨƴ÷ƍƭĥƈƆƞ�ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƫĬƞɥ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�ƝƄŔ�ƏƫƢŮÜƓƄ�Ƨƞò÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƫĬƞɥ



193

NßS®�F�¦N�t'hStG/¦t/�Sff/�hæff/®
Nǜŏƫ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�ŧǣŤŤĪƫ�ǜĪģ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ÿƸ�ŲĖ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ŧƙƫŲŏŲŃ܉�ƫżŰ�ÿŧŧĪ�Īƣ�ƸŏŧłƣĪģƫĪ�ŰĪģ܉�Īƣ�ģĪƣ�ŤƙƣĪ-
planer for, hvordan man så når en løsning. Køreplanerne varierer noget inden for de forskellige områ-
ģĪƣ�żŃ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜÿƣŏĪƣĪ܉�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�żŰ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�Īƣ�żŰ�ŧƙŲ܉�ŧƙŲƸŏŧŧęŃ�ĪŧŧĪƣ�ÿŲģƣĪ�łżƣŊżŧģ�

Fżƣ� ŏŲģǀƫƸƣŏĪŲƫ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ŃęŧģĪƣ�ģĪƸ܉�ÿƸ�Ŋǜŏƫ�ŰÿŲ� ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�ǿŲģĪ�ĪŲ� ŧƙƫŲŏŲŃ� ŧżŤÿŧƸ�ŲĖƣ�ģĪ� ŧżŤÿŧĪ�
parter forhandler på arbejdspladsen, kan en repræsentant fra den eller de lokale afdelinger tilkaldes 
Ƹŏŧ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣܨ��ĪǽƸĪƣ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪģ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ŧĪģĪŧƫĪ�'Īƣ�ǀģÿƣěĪšģĪƫ�ƣĪłĪƣÿƸ�ÿł�łżƣŊÿŲģ-
lingerne, og hvis referatet accepteres, så underskrives dette af parterne inden for seks dage, hvormed 
sagen er afsluttet. 

Kan der ikke opnås enighed ved lokal forhandling, kan de respektive organisationer begære mægling i 
sagen. Mæglingsmødet skal så vidt muligt holdes på virksomheden og skal holdes inden for 15 arbejds-
ģÿŃĪ�ĪǽƸĪƣ�ŰęŃŧŏŲŃƫěĪŃęƣŏŲŃĪŲƫ�ǀģƫĪŲģĪŧƫĪ�

Opnås der ikke enighed ved mæglingsmødet, er næste skridt et organisationsmøde. Her deltager 
mindst to repræsentanter fra hver af parterne. De direkte implicerede parter har pligt til at deltage i 
ŰƙģĪƸ܉�ƫżŰ�ƫŤÿŧ�ǿŲģĪ�ƫƸĪģ�ƫĪŲĪƫƸڑڍ��ÿƣěĪšģƫģÿŃĪ�ĪǽƸĪƣ�ěĪŃęƣŏŲŃĪŲ�

hǣŤŤĪƫ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�ÿƸ�ŲĖ�Ƹŏŧ�ĪŲŏŃŊĪģ�ǜĪģ�ĪƸ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲƫŰƙģĪ܉�Īƣ�ŲęƫƸĪ�ƫŤƣŏģƸ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�
(se nærmere i kapitel 6).
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Sagen kan sendes videre til over-
ĪŲƫŤżŰƫƸĪŲƫ�ĪŧŧĪƣ�ÿǽƸÿŧĪŲƫ�ƠÿƣƸĪƣ�
til mæglingsmøde. En repræsentant 
fra fagforbundet bistår den lokale 
fagforening, og en repræsentant for 
Kommunernes Landsforening (KL), 
Danske Regioner eller et ministerium 
ěŏƫƸĖƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�¼ǣƠŏƫŤ�Īƣ�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�
parter også til stede. 

Sagen sendes til central forhandling 
mellem de centrale parter, der har 
indgået overenskomsten. I princippet 
er tillidsrepræsentanter og ledelsen 
ikke del af sagen på det niveau. På 
nogle områder – fx når det gælder 
lokale løntillæg på statens område  
– kan sagen ikke videreføres. På andre 
områder kan den godt videreføres.

1Her kan tillidsrepræsen-
tanter få bistand fra en 
fagforeningskonsulent, 
og lederen kan få støtte 
fra arbejdsgiverorganisa-
tionen, hvis en af parterne 
beder om det.

NIVEAU

4 Hvis sagen kan viderefø-
res, kan den indbringes 
for et nævn bestående af 
lige mange medlemmer 
łƣÿ�ŊǜĪƣ�ƫŏģĪ܉�ƫżŰ�ŊĪƣĪǽƸĪƣ�
ƸƣęǳłĪƣ�ÿłŃƙƣĪŧƫĪ�ŏ�ƫÿŃĪŲ�

NIVEAU

NIVEAU

NIVEAU
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Der er mange forhold at holde øje med, når man forhandler lokalt. I det følgende fremhæves tre ele-
ŰĪŲƸĪƣ܉�ƫżŰ�ŤÿŲ�ŃŏǜĪ�ÿŲŧĪģŲŏŲŃ�Ƹŏŧ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƠĖ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�żŃ�ƫżŰ�ģĪƸ�ģĪƣłżƣ�Īƣ�ĪŲ�Ńżģ�
idé at være særligt opmærksom på i de lokale forhandlinger. 

f�hh/f¼Sß/ܟޤ�/hh/¦�St'SßS'Ã/hh/� 
F�¦N�t'hStG/¦
/Ų�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�żŃ�ģĪƣÿł�łƙŧŃĪŲģĪ�ÿǽƸÿŧĪ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŏŲģŏǜŏģǀĪŧ�żŃ�ÿŧƸƫĖ�ŤǀŲ�żŰłÿƸƸĪ�īŲ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ�'ĪƸ�
ŰĪƫƸ�ǀģěƣĪģƸĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�FNƫ�żŰƣĖģĪ�Īƣ�ģżŃ�ƫƸÿģŏŃ�ŤżŧŧĪŤƸŏǜĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żŃ�ŤżŧŧĪŤƸŏǜĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�

SŲģŏǜŏģǀĪŧŧĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�Ŋÿƣ�ěĖģĪ�łżƣģĪŧĪ�żŃ�ǀŧĪŰƠĪƣ�®ĪƸ�łƣÿ�ŧĪģĪŧƫĪŲƫ�ƫǣŲƫƠǀŲŤƸ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ�ǜŏŃƸŏŃƸ�ÿƸ�
have redskaber til at belønne medarbejderne – og det kan også være vigtigt for at tiltrække og fasthol-
ģĪ�ěĪƫƸĪŰƸĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�®ĪƸ�łƣÿ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪƫ�ƫǣŲƫƠǀŲŤƸ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃ�ŧƙŲ�ŰĪŧŧĪŰ�
ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�Īƣ�ǜĪŧěĪŃƣǀŲģĪƸ܉�żŃ�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ĪŲ�ŃĪŲŲĪŰƫŏŃƸŏŃŊĪģ�ŏ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƸ�NĪƣ�Īƣ�ƣĪƸłęƣģŏŃŊĪģƫ-
princippet helt afgørende – det vil sige, at man skal kunne se årsagen til lønforskelle mellem kolleger-
ne. Retfærdighed er også at sikre, at der ikke gøres forskel på folk, blot på grund af deres køn, alder eller 
andre forhold, som ikke objektivt har med arbejdets udførelse at gøre.  

Det er vigtigt, at du tager en snak med dine kolleger om, hvad forudsætningerne for dine forhandlinger 
ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ƫŤÿŧ�ǜęƣĪ�®Ťÿŧ�S�ƫĖ�ǜŏģƸ�ŰǀŧŏŃƸ�ƸÿŃĪ�ŊĪŲƫǣŲ�Ƹŏŧ�ÿŧŧĪ�żŃ�ƫƙŃĪ�ÿƸ�żƠŲĖ�ƫĖ�īŲƫ�ŧƙŲ�łżƣ�ÿŧŧĪ�ƫżŰ�
ŰǀŧŏŃƸܐ�/ŧŧĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ŏ�żƣģĪŲ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ܉�ģĪƣ�Ńƙƣ�ģĪƸ�ŰǀŧŏŃƸ�ÿƸ�ŃƙƣĪ�łżƣƫŤĪŧ�ěŧÿŲģƸ�ŰĪģÿƣěĪš-
ģĪƣŲĪܐ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ƠĖ�ģĪŲ�ŰĖģĪ�ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ�ģŏƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫŰÿŲģÿƸ܉�żŃ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ĪŲ�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�ǀģ-
fordring. Det kan fx være dig, der sammen med ledelsen skal vurdere, om den ene eller anden kollega 
er berettiget til et tillæg, og det kan være svært at vurdere, om den enes bidrag altid er mere værd end 
den andens. Som tillidsvalgte bør I arbejde for at sikre, at der udarbejdes klare, objektive kriterier ved 
ŤżŧŧĪŤƸŏǜĪ�ĪŧŧĪƣ�ŏŲģŏǜŏģǀĪŧŧĪ�ŧƙŲłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ�ÿǽƸÿŧƸ�ŏ�łżƣŊĖŲģƫÿǽƸÿŧĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ŧżŤÿŧĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�łżƣ܉�łżƣ�
Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ǀģŧƙƫĪƣ�ĪƸ�ƸŏŧŧęŃ�fÿŲ�ƫĖģÿŲ�ĪƸ�ƫǣƫƸĪŰ�ŧÿǜĪƫ܉�ƫĖ�ǀŲģŃĖƣ�S�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏŲģěǣƣģĪƫ�ŰĪŧŧĪŰ�ŤżŧŧĪ-
gerne om løn.

hSG/�h�t�F�¦�hSG/��¦�/d'/
hŏŃĪŧƙŲƫŧżǜĪŲ�łżƣěǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŃƙƣĪƫ�łżƣƫŤĪŧ�ƠĖ�ŰęŲģ�żŃ�ŤǜŏŲģĪƣܨ��ěĖģĪ�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŃęŧģĪƣ�ŧƙŲ܉�żŃ�ŲĖƣ�ģĪƸ�
ŃęŧģĪƣ�ÿŲģƣĪ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�'ĪƸ�ǜŏŧ�ƫŏŃĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�ŰĖ�ǿŲģĪƫ�ŧƙŲłżƣƫŤĪŧŧĪ܉�ģĪƣ�ǀģĪŧǀŤŤĪŲģĪ�Īƣ�ěĪƫƸĪŰƸ�
af fx medarbejderens køn. Det gælder også indirekte forskelsbehandling, idet § 1a, stk. 2 i Ligelønslo-
ven siger følgende:

�£r�¦f®�rN/'®ܴ 
PUNKTER I DE LOKALE  
FORHANDLINGER
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St'S¦/f¼/�F�¦®f/h®�/N�t'hStG�S�F�hG/��
 ܌��S�hSG/h�t®h�ß/tڜ�ܓf¼®�܍�ڛ�ަ

”Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en 
ƠƣÿŤƫŏƫ܉�ģĪƣ�ƸŏŧƫǣŲĪŧÿģĪŲģĪ�Īƣ�ŲĪǀƸƣÿŧ܉�ǜŏŧ�ƫƸŏŧŧĪ�ƠĪƣƫżŲĪƣ�ÿł�ģĪƸ�ĪŲĪ�ŤƙŲ�ƣŏŲŃĪƣĪ�ĪŲģ�ƠĪƣƫż-
ner af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis 
Īƣ�żěšĪŤƸŏǜƸ�ěĪŃƣǀŲģĪƸ�ŏ�ĪƸ�ƫÿŃŧŏŃƸ�łżƣŰĖŧ�żŃ�ŰŏģŧĪƣŲĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�żƠłǣŧģĪ�ģĪƸ�Īƣ�ŊĪŲƫŏŃƸƫŰęƫ-
sige og nødvendige.”  
 
(Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder, 1.7.2001)

�f�t®�/®¼/r¼�h�t®¼�¼S®¼Sf 
 
/Ų�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ܉�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ŰŏŲģƫƸڑڏ��ÿŲƫÿƸƸĪ܉�ƫŤÿŧ�ŊǜĪƣƸ�Ėƣ�ǀģÿƣěĪšģĪ�ĪŲ�ŤƙŲƫżƠģĪŧƸ�
lønstatistik for grupper med mindst 10 personer af hvert køn. Dette gælder dog ikke for 
ŧÿŲģěƣǀŃ܉�ǿƫŤĪƣŏ܉�ŃÿƣƸŲĪƣŏ�żŃ�ƫŤżǜěƣǀŃ�®ƸÿƸŏƫƸŏŤŤĪŲ�ƫŤÿŧ�ěƣǀŃĪƫ�Ƹŏŧ�ܹŊƙƣŏŲŃ�żŃ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲ�
af de ansatte om lønforskelle mellem mænd og kvinder på virksomheden’ (Ligelønslov-
en § 5a). Den kan du bruge til at undersøge, om der er forskelsbehandling på jeres 
virksomhed, og tage det op til diskussion, hvis det er tilfældet. Som hovedregel er det 
arbejdsgiveren, der skal bevise, at der ikke er kønsbestemte lønforskelle på arbejdsplad-
ƫĪŲ��ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ƫŤÿŧ�ÿŧƸƫĖ�ěĪǜŏƫĪ܉�ÿƸ�ĪŲ�ĪǜĪŲƸǀĪŧ�ŧƙŲłżƣƫŤĪŧ�ŏŤŤĪ�ƫŤǣŧģĪƫ�ŤƙŲ܉�ŰĪŲ�Īƣ�
bestemt af andre forhold – fx ansvar, arbejdsopgaver eller kompetencer. 

Som tillidsvalgt er det vigtigt at være opmærksom på dette, især når I udarbejder kriterier for løn og 
løntillæg – men også når det gælder andre forhold i arbejdet og dets organisering. Er det sådan, at det 
stiller et bestemt køn ringere, hvis I indfører et tillæg, som kun mænd eller kvinder på jeres arbejds-
plads har mulighed for at opnå?

Endelig skal du huske, at du og dine kolleger har ret til at tale om løn på jobbet. Bestemmelser om 
ŧƙŲŊĪŰŰĪŧŏŃŊĪģ�ŏ�ÿŲƫęƸƸĪŧƫĪƫŤżŲƸƣÿŤƸĪƣ�żŃ�ÿŲģƣĪ�ƫƸĪģĪƣ�Īƣ�ÿŧƸƫĖ�ŏŤŤĪ�ŃǣŧģŏŃĪ�dż�ŰĪƣĪ�ĖěŲĪ܉�S�Īƣ�żŰ�
lønforholdene, jo større mulighed har I for at sikre, at I alle får en retfærdig løn. 

fÃ¼ær/¦ޤ���t'¦/�ÃF�¦r/hh/��F¼�h/¦
På mange arbejdspladser opstår der gennem årene nogle bestemte måder at gøre tingene på, nogle 
ěĪƫƸĪŰƸĪ�ƸƣÿģŏƸŏżŲĪƣ�'ĪƸ�ŤÿŧģĪƣ�ŰÿŲ�ĪŲ�ŤǀƸǣŰĪܨ��ģĪƸ�Īƣ�ĪŲ�ƫęģǜÿŲĪ܉�ģĪƸ�Īƣ�ƫĖģÿŲ�ܹŰÿŲ�ƠŧĪšĪƣ�ÿƸ�ŃƙƣĪܹ�
– og det er ikke nedskrevet.

Langt hen ad vejen fungerer det godt, så længe ingen stiller spørgsmål ved det. Men den dag, hvor en af 
parterne på arbejdspladsen søger at ændre denne sædvane, kan der opstå problemer. Det kan fx være, 
ÿƸ�ģĪƣ�ŤżŰŰĪƣ�ĪŲ�Ųǣ�ŧĪģĪŧƫĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ĪŧŧĪƣ�ÿƸ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�żǜĪƣƸÿŃĪƫ�ÿł�ĪŲ�Ųǣ�ĪšĪƣ�®Ė�ƫŤÿŧ�
ŤǀƸǣŰĪŲ�ŏ�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƸ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ƫżŰ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪܨ��ŰĪŲ�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ǀĪŲŏŃŊĪģ�żŰ܉�ŊǜżƣǜŏģƸ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�
żŰ�ĪŲ�ŤǀƸǣŰĪ܉�ŤÿŲ�ģĪŲ�ŏ�ƫŏģƫƸĪ�ŏŲƫƸÿŲƫ�ŏŲģěƣŏŲŃĪƫ�łżƣ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸܠ�ƫĪ�ŤÿƠŏƸĪŧ܉ܡڒ��żŃ�ģĪƸ�ÿłŃƙƣĪƫ�ƫĖ�ŊĪƣ܉�
żŰ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ĪŲ�ŤǀƸǣŰĪ
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/Ų�ÿŲģĪŲ�ǜÿƣŏÿƸŏżŲ�ÿł�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ�Īƣ� ܹƫŤǀǳłĪÿǽƸÿŧĪŲܹ�/Ų�ƫŤǀǳłĪÿǽƸÿŧĪ�Īƣ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ÿƣěĪšģƫŃŏ-
ver og lønmodtagere (som regel tillidsrepræsentanten), der overskrider overenskomsten. Den indgås 
ƸǣƠŏƫŤ܉�łżƣģŏ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŏŤŤĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ŤÿŲ�ǿŲģĪ�ĪŲ�ŧƙƫŲŏŲŃ�®żŰ�ŲÿǜŲĪƸ�ƫŏŃĪƣ܉�ŧŏŃŃĪƣ�ĪŲ�
ƫŤǀǳłĪÿǽƸÿŧĪ�ŏ�ƫŤǀǳłĪŲ�żŃ�ěŧŏǜĪƣ�ģĪƣłżƣ�ŏŤŤĪ�ŏŲģěĪƣĪƸƸĪƸ�Ƹŏŧ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�
'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�żŃƫĖ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�ŏŤŤĪ�ƠƣęĜŏƫƸ�ǜĪģ܉�Ŋǜżƣ�ǀģěƣĪģƸĪ�ƫŤǀǳłĪÿǽƸÿŧĪƣ�Īƣ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ģżŃ�ǜęƣĪ�ƣŏƫŏŤÿěĪŧƸ�
ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ƫŤǀǳłĪÿǽƸÿŧĪƣ�/Ų�ÿł�ŃƣǀŲģĪŲĪ�Ƹŏŧ܉�ÿƸ�ģĪŲ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ƫęƸƸĪƣ�ŲżŃŧĪ�ƣÿŰŰĪƣ܉�Īƣ�łżƣ�ÿƸ�
sikre, at I har rettigheder i forhold til arbejdsgiveren – og at sikre retfærdighed for alle kolleger. Retsligt 
ŤÿŲ�S�żŃƫĖ�ƫƸĖ�ģĖƣŧŏŃƸ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ǜęƣĪ�Ťŧÿƣ�żǜĪƣ܉�ÿƸ�ÿǽƸÿŧĪŲ�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�šǀƣŏģŏƫŤ�ŃǣŧģŏŃŊĪģ�'ǀ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫܫ 
ŃŏǜĪƣĪŲ�ŤÿŲ�ÿŧƸƫĖ�ŏŤŤĪ�łĖ�ǀģĪŲłżƣƫƸĖĪŲģĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ÿłŃƙƣĪ�ƫÿŃĪŲ܉�Ŋǜŏƫ�S�Īƣ�ǀĪŲŏŃĪ�żŰ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ÿǽƸÿŧĪŲ�ƫŤÿŧ�
łżƣƫƸĖƫܨ��ĪŧŧĪƣ�Ŋǜŏƫ�ĪŲ�ÿł�šĪƣ�ěƣǣģĪƣ�ÿǽƸÿŧĪŲ�'ĪƸ�Īƣ�ŤǀŲ�ƸŏŧŧŏģĪŲ�ŰĪŧŧĪŰ�šĪƣ܉�ģĪƣ�Ńƙƣ�ÿǽƸÿŧĪŲ�ŃǣŧģŏŃ�'Īƣ�ǿŲ-
ģĪƫ�ģżŃ�ĪŲ�ģĪŧ�ƸŏŧłęŧģĪ܉�Ŋǜżƣ�ĪŲ�ƫŤǀǳłĪÿǽƸÿŧĪ�ŏŤŤĪ�ŰĪƣĪ�Īƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫƸƣŏģŏŃ܉�łżƣģŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�Īƣ�
ěŧĪǜĪƸ�ęŲģƣĪƸ�/ƣ�ģĪƸ�ƸŏŧłęŧģĪƸ܉�ǜŏŧ�ģĪŲ�ŤǀŲŲĪ�ěĪƸƣÿŃƸĪƫ�ƫżŰ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ

�ß/¦�¦'t/'/�£¦St S££/¦�F�¦�/t�fÃ¼ær/�
�
'Īƣ�Īƣ�ǿƣĪ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƣ�łżƣ�ĪŲ�ŤǀƸǣŰĪ�'ĪŲ�ƫŤÿŧ

ޞ  have varet i længere tid.

ޞ  ǜęƣĪ�łÿƫƸ܉�Ťŧÿƣ�żŃ�ƸǣģĪŧŏŃ

ޞ  være fulgt i almindelig grad.

ޞ  være kendt og fulgt af parterne, som føler sig retsligt forpligtet af den.

 
'ÿ�ģĪƣ�ŲęƫƸĪŲ�ÿŧƸŏģ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ƫÿŃĪƣ�ǀģĪŲ�łżƣƸŏŧłęŧģĪ܉�ěŧŏǜĪƣ�ģŏƫƫĪ�ǿƣĪ�ƠǀŲŤƸĪƣ�ǜǀƣģĪƣĪƸ�
łżƣ�ŊǜĪƣ�ƫÿŃ�'ŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ŤÿŲ�ŊšęŧƠĪ�ģŏŃ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�Īƣ�ŏ�Ƹǜŏǜŧ�żŰ܉�ŊǜżƣǜŏģƸ�ĪŲ�ŤǀƸǣŰĪ�
żƠłǣŧģĪƣ�ģŏƫƫĪ�Ťƣÿǜ

F¦Sܓڛ��r�d�ܳ��£¦St'/hSG�/t�fÃ¼ær/�
�
På mange arbejdspladser har det gennem årene været en sædvane, at med- 
arbejderne har fri 1. maj. Men i mange tilfælde er det ikke en fridag i forhold til 
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�'ĪƸ�Īƣ�ÿŧƸƫĖ�ěŧĪǜĪƸ�ĪŲ�ŤǀƸǣŰĪ܉�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ÿĜĜĪƠƸĪƣĪƣ܉�ÿƸ�ŰĪģܫ 
ÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ŊżŧģĪƣ�łƣŏ�'ĪƸ�ƫÿŰŰĪ�ŃęŧģĪƣ�ŏ�ƙǜƣŏŃƸ�šǀŧĪÿǽƸĪŲƫģÿŃ�S�ģÿŃ�Īƣ�ģŏƫƫĪ�Ƹż�
fridage indskrevet i en stor del af overenskomsterne, mens det samme ikke gælder 
ŲǣƸĖƣƫÿǽƸĪŲƫģÿŃܨ��ģĪƸ�Īƣ�ģżŃ�ĪŲ�ģĪŧ�ƫƸĪģĪƣ�ŤǀƸǣŰĪ܉�ÿƸ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�Ŋÿƣ�łƣŏ�ŲǣƸĖƣ-
ƫÿǽƸĪŲƫģÿŃ�
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LOKALFORHANDLINGER  
& LØNSYSTEMER

KAPITEL 5   |   OPSAMLING

Lokale lønforhandlinger en vigtig del af den danske model. De centrale overenskomster sætter ram-
merne for, hvad der kan forhandles lokalt. Men disse rammer er blevet meget bredere i de seneste år, 
og det lægger ansvar over til de lokale parter – dig som tillidsvalgt og din ledelse. I kan indgå lokale af-
ƸÿŧĪƣ�ƠĖ�ĪŲ�ŧÿŲŃ�ƣęŤŤĪ�żŰƣĖģĪƣ܉�ƫĖ�ģĪŲ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫ�ƣÿŰŰĪƣ�ǀģłǣŧģĪƫ܉�ƫĖ�ģĪƸ�ƠÿƫƫĪƣ�Ƹŏŧ�šĪƣĪƫ�
arbejdsplads. Men helt afgørende er det, at der skal være enighed om det lokalt, hvis der skal ændres 
ƠĖ�ŃƣǀŲģŧęŃŃĪŲģĪ�łżƣŊżŧģ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�tĪƸżƠ�ģĪƸ�łżƣŊżŧģ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ǜęƣĪ�ĪŲŏŃŊĪģ܉�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�
ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŤǀŲ�ŤÿŲ�ÿŲǜĪŲģĪ�ģĪ�ŲǣĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪ�ŤÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪ�ģĪƸ�ƠĖ�Ơŧÿģƫ�ŰĪģ�ģĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�
'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�łÿŤƸŏƫŤ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ǜŏƫ�ƫƸǣƣŤĪ�ŏ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ

HVORDAN AFKLARER JEG KOLLEGERNES ØNSKER?
Det er ved de lokale forhandlinger, I på arbejdspladsen ’slår søm i’, når det angår løn og arbejdsvilkår. 
Det er måske også der, hvor dine kolleger har de største forventninger til dig som tillidsrepræsentant. 
'Īƣłżƣ�Īƣ�ŊĪŧƸ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ܉�ÿƸ�ģǀ�Ŋÿƣ�ĪƸ�ƫƸęƣŤƸ�ŰÿŲģÿƸ�łƣÿ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ÿǵŤŧÿƣĪ܈�

ޞ  hvad I ønsker.

ޞ  hvad I kan forvente at opnå.

ޞ  Ŋǜżƣ�ŃƣęŲƫĪŲ�ŧŏŃŃĪƣ�łżƣ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫŤÿŧ�ƸŏŧěÿŃĪ�żŃ�łżƣŲǣ�ģŏƸ�ŰÿŲģÿƸ�ŏ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ

I kan tale om det på klubmøder eller ved én-til-én samtaler – eller du kan bede kollegerne skrive, hvad 
ģĪ�ŤǀŲŲĪ�ƸęŲŤĪ�ƫŏŃ�'ĪƣĪǽƸĪƣ�ŤÿŲ�S�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ǜĪŲģĪ�ƸŏŧěÿŃĪ�ŰĪģ�ĪƸ�ěǀģ�ƠĖ܉�Ŋǜÿģ�S�ŰĪŲĪƣ�ƫŤÿŧ�ƸÿŃĪƫ�
żƠ�ŏ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�'ĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ƠƣżĜĪƫƫĪŲ�Īƣ�ŤżŧŧĪŤƸŏǜ܉�żŃ�ÿƸ�ÿŧŧĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Ŋÿƣ�ŊÿǽƸ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�
ÿƸ�ěŏģƣÿŃĪ�NǀƫŤ�żŃƫĖ܉�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫĪŰŲĪƣŲĪ�żǽƸĪ�ěĪƣƙƣ�ĪŰŲĪƣ܉�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�
Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten arbejder sammen om 
udviklingen af de krav, I har med til forhandlingerne.

HVORDAN FORHANDLES LØN I FORSKELLIGE LØNSYSTEMER?
Nǜŏƫ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧƙŲ܉�Īƣ�ƸŏŧŃÿŲŃĪŲ�ŲżŃĪƸ�ÿǵŊęŲŃŏŃ�ÿł܉�ŊǜŏŧŤĪƸ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰ܉�S�Ŋÿƣ�rĪŲ�ĪƸ�ǀģŃÿŲŃƫ-
ƠǀŲŤƸ�Īƣ�ÿƸ�ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣŲĪ�łżƣ�ŧƙŲŲĪŲ�®ęƣŧŏŃƸ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ�ǜŏŃƸŏŃƸ�łżƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�ÿƸ�
ģĪƸ�ěŧŏǜĪƣ�ĪƸ�ƣĪƸłęƣģŏŃƸ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰܨ��ƫĖ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤÿŲ�ŃĪŲŲĪŰƫŤǀĪ܉�Ŋǜżƣłżƣ�ŲżŃŧĪ�ŰĖƫŤĪ�łĖƣ�Ťǜÿŧŏǿ-
kationstillæg eller funktionstillæg. En anden vigtig beslutning kan på nogle områder være, om I vil være 
med til individuelle forhandlinger – eller om alle forhandlinger skal være kollektive. 

/Ƹ�ŃżģƸ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�Īƣ�ģĪƫǀģĪŲ�ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ܉�Ŋǜÿģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�łżƣǜĪŲƸĪƣ�żŃ�ƙŲƫŤĪƣ�NĪƣ�ŤÿŲ�ŰÿŲ�ǀŲ-
dersøge arbejdspladsens økonomi og desuden se på, hvad man har opnået på andre arbejdspladser, 
som svarer til jeres.
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HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP TIL DE LOKALE LØNFORHANDLINGER?
FÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ĪŲ�ƣŏŃƸŏŃ�ƫƸżƣ�ŊšęŧƠ�ŏ�ÿǵŤŧÿƣŏŲŃ�ÿł܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŤÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŊšĪŰ�'Ī�ŤĪŲģĪƣ�
lønstigninger i områdeoverenskomster og har som regel også et godt overblik over lønforholdene på 
ÿŲģƣĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ÿł�ƫÿŰŰĪ�ƸǣƠĪ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ÿŧƸ�ƫÿŰŰĪŲ�ŊšęŧƠĪ�ģŏŃ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ÿłƫƸĪŰŰĪ�
jeres krav i forhold til det, som er realistisk muligt på jeres arbejdsplads.

HVILKE YDRE FORHOLD PÅVIRKER FORHANDLINGERNE?
S�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�ģĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƫǣƫƸĪŰ�ĪŲ�ŰĪģƫƠŏŧŧĪƣ�'ĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ģĪěÿƸ�żŰ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ƫŤÿƸƸĪ-
ŤƣżŲĪƣŲĪ�ƫŤÿŧ�ěƣǀŃĪƫ܉�ŤÿŲ�ƠĖǜŏƣŤĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�S�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�ģĪƸ�żǽƸĪ�ŤżŲŤǀƣƣĪŲĜĪǜŏŧŤĖƣĪ-
ne for netop jeres branche, der kan afgøre, hvor meget I kan forvente ved lønforhandlingerne.

HVAD KAN FORHANDLES LOKALT UDOVER LØN?
Løn er ikke det eneste, der kan forhandles om. Der kan være situationer, hvor I måske ikke kan forvente 
at opnå noget eller ret meget i lønforhøjelse. Så kan det være en god idé inden forhandlingerne at un-
dersøge, hvad der ellers kunne være interessant for dine kolleger at forhandle om. Måske det kan være 
nogle arbejdsmiljømæssige forhold; selv om ledelsen har ansvaret for arbejdsmiljøet, kan der måske 
ƸŏŲŃ܉�ģĪƣ�ƫƸÿģŏŃ�ŤÿŲ�ŃƙƣĪƫ�ěĪģƣĪ�'ĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ěĪģƣĪ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�
for dig og dine kolleger – det kan nogle gange være løsningen på en forhandling, der er gået i stå. Husk 
også, at fagforeningen kan hjælpe jer, hvis forhandlingerne går i hårdknude. De kan komme ud på ar-
ěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�żŃ�ŊšęŧƠĪ�ŰĪģ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ĪŲ�ŧƙƫŲŏŲŃܨ��żŃ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜǀƣģĪƣĪ܉�żŰ�ĪŲ�ƫÿŃ�ŰĖƫŤĪ�ƫŤÿŧ�ǜŏģĪƣĪ�ŏ�
ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�

Nß�'�®f�h�d/G�NÃ®f/܍�t�¦�F�¦N�t'hStG/¦�/¦��F®hÃ¼¼/¼ܔ
tĖƣ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�Īƣ�ÿłƫŧǀƸƸĪƸ܉�Īƣ�ģĪƣ�Ƹż�ǜŏŃƸŏŃĪ�żƠŃÿǜĪƣ�'ĪƸ�łƙƣƫƸĪ�Īƣ�ÿƸ�łĖ�ƫŤƣĪǜĪƸ�ÿǽƸÿŧĪŲ�ŲĪģ܉�ƫĖ�ŰÿŲ�
er sikker på, at man er enig om, hvad man er blevet enig om.  Den anden opgave er at forklare kolleger-
ne, hvad resultatet er, og hvorfor det endte sådan. Det er ikke altid, alle krav kan nås – men fortæl om 
succeserne og forklar, hvorfor nogle mål ikke blev nået. 


