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Kære tillidsrepræsentant

Til brug for forberedelserne til de lokale lønforhandlinger har kredskontoret 
udarbejdet denne lille folder.

Som tillidsrepræsentant er du Socialpædagogernes repræsentant på arbejds-
pladsen. Du skal derfor kende og bruge aftalegrundlaget for lokal løndannelse, 
de politiske strategier som Socialpædagogernes hovedbestyrelse og kredsens 
bestyrelse har besluttet. 
Vi har lagt et link ind i folderen, så du nemt kan finde dem.

Du er også medlemmernes repræsentant og vil skal derfor foreslå dig, at du 
inden du rejser krav til forhandlingen sikrer dig, at du har medlemmernes 
mandat til forhandlingerne. Du vil være langt bedre rustet til forhandlingerne, 
hvis du har medlemmernes opbakning til de rejste krav. 

Kredskontoret står naturligvis bag dig og er parat til at støtte dig i form af 
rådgivning eller tilstedevær ved forhandlingen, - du skal bare sige til.

Vi ønsker dig en god og konstruktiv lokal forhandling.
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Forberedelse til den årlige lønforhandling

Analyse af lønsammensætninger:
Til brug for den indledende analyse af den nuværende lønsammensætning 
hos kollegerne skal der indhentes lønoplysninger (populært kaldet bagsideop-
lysninger) fra lønkontoret.

Vi anbefaler, at man anmoder om disse skriftligt med hjemmel i MED-afta-
lens § 11.

De indhentede lønoplysninger indtastes i LIVA. Kredskontoret hjælper dig med 
at lære systemet at kende, og kan hjælpe dig, hvis du har problemer med at 
indtaste lønoplysningerne i LIVA.

Resultatet af indtastningerne vil give dig et rigtig godt overblik over: 

•  Hvor mange procenter der er udmøntet på din arbejdsplads og hvor meget 
lokal aftalt løn den enkelte har.

•  Lønsammensætninger - ligheder og uligheder i hvad der udmøntes lokal løn 
for og til hvilke medarbejdere.

Der er ved de centrale overenskomstforhandlinger gennem tiden forlods 
finansieret 5,76 % til basisgruppen og 8,26 % til mellemledere og ledere. 
Baggrunden for denne forskel er, at der til mellemledere og ledere ikke er et 
løntrinsforløb, som hos basisgruppen. Der er alene angivet en grundlønsind-
placering og alt andet skal lokalt forhandles. 
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Socialpædagogernes lønstrategi:
Socialpædagogernes hovedbestyrelse har besluttet en lønstrategi for over-
enskomstperioden. Denne kan findes på Socialpædagogernes hjemmeside 
www.sl.dk. 

Med lønstrategien vil du kunne gennemgå arbejdspladsens lønsammensæt-
ninger og vurdere, hvorvidt der er helt åbenlyse forhold som du skal rejse ved 
de kommende forhandlinger.

Aftale om lokal løndannelse:
I Aftale om Lokal løndannelse fremgår det, hvordan ”spillereglerne” er for en 
forhandling. 

Det vil sige, at såfremt der ikke er indgået særlige aftaler i din kommune/
region omkring forhandlingsprocedurer – så kan du med hjemmel i Aftale om 
lokal løndannelse se, hvilke frister der skal overholdes, når der rejses forslag 
om forhandling. 

Hjemmelsgrundlaget er § 3, stk. 4 i den kommunale Aftale om Lokal løndan-
nelse og § 6, stk. 7, nr. 3 i den regionale Aftale om Lokal løndannelse.
Gode formuleringer i aftalen om lokal løndannelse, som kan anvendes ved 
den årlige lønforhandling:

•  § 2, stk. 4 i den kommunale Aftale om Lokal Løndannelse og § 6, stk. 
7, nr. 4 i den regionale Aftale om Lokal løndannelse – ”det er ikke hen-
sigten, at en medarbejder i et længerevarende ansættelsesforhold 
skal forblive på grundløn. De lokale forhandlingsparter skal ved den 
årlige forhandling være særlige opmærksomme på dette”.

•  § 3, stk. 5 i den kommunale Aftale om Lokal løndannelse og § 6, stk. 9 
i den regionale Aftale om Lokal Løndannelse – ”Arbejdsgiver skal yde 
mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller for arbejde af 
samme værdi” særlig bemærkningerne er værd af læse.

•  § 11 i den kommunale Aftale om Lokal løndannelse og § 15 i den regionale 
Aftale om Lokal løndannelse – Begrundelser: ”lokalt aftalte tillæg skal 
forsynes med en beskrivende betegnelse - lønseddeltekst”. Disse 
begrundelser er vigtige i forhold til vurdering af ligelønsproblematikken.
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Mandat/medlemsmøde:
Når lønanalysen er gennemgået og sammenholdt med Socialpædagogernes 
lønstrategi, vil det være oplagt at indkalde til medlemsmøde og fremlægge de 
foreløbige vurderinger på hvilke temaer - du som tillidsrepræsentant vurderer - 
der skal rejses ved den kommende forhandling. 

Forhandlingen:

Hvad er forhandling – begrebsafklaring:

•  Forhandling er en situation hvor to eller flere ligestillede parter, forsøger at nå 
til enighed, via udveksling af synspunkter.

Forhandlingsbegæring:

• Det anbefales, at man altid rejser en forhandlingsbegæring skriftligt. 

•  På nogle arbejdspladser er det helt naturligt, at man udveksler forslag i 
forbindelse med at man aftaler forhandlingsdato. På andre arbejdspladser 
starter man med nogle indledende drøftelser om temaer, som kan være 
aktuelle ved den årlige forhandling.

Referat af forhandlingen:
Der skal altid udarbejdes et referat fra en forhandling om Lokal løndannelse. 
I forhandlinger, hvor der er enighed om, hvilke forslag der skal udmøntes er 
det oplagt, at referatet laves som et beslutningsreferat. Det vil sige, at man 
alene i referatet skriver det man er enige i.

I forhandlinger, hvor der ikke opnås enighed skal begge parters synspunkter 
fremgå af forhandlingsreferat, idet dette referat vil være det dokument, som vil 
blive anvendt fremadrettet, såfremt uenigheden videreføres i tvistsystemet. 
Det betyder, at man kan videreføre den lokale uenighed og genoptage for-
handlingerne med deltagelse af repræsentanter fra kommunen/regionen og 
kredskontoret/forbundet.

Hvis du er i tvivl, om hvorvidt en uenighed evt. skal videreføres så kontakt 
kredskontoret, som vil kunne vurdere om der er grundlag for at videreføre 
sagen.
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Udmelding til medlemmerne:
Udmelding af forhandlingsresultatet er vigtigt i forhold til medlemmerne. Det 
kan f.eks. enten foregå ved at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne eller 
afholdelse af medlemsmøde.
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Mine noter
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