
 

 
 

Lokal løndannelse/Lønstrategi 2013- 2015 

 

Indledning 

Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998 er der efter overenskomstfornyelserne 

udarbejdet en overordnet lønstrategi for den kommende overenskomstperiode.  

Formålet med at udarbejde en central lønstrategi har været at sætte fokus på nogle centrale og 

vigtige elementer, som gerne lokalt skal løses i den kommende overenskomstperiode. 

 

I modsætning til tidligere overenskomst perioder er lønstrategien i de sidste par overens-

komstperioder langt hen ad vejen lykkedes. 

Kredsene og TR har haft en mere systematisk tilgang til arbejdet med lokal løndannelse i 

forbindelse med de årlige forhandlinger og i forbindelse med væsentlige stillings- 

ændringer.  

Der har været rejst og gennemført et betydeligt større antal tvistsager med resultater, der 

samlet set vurderes som gode.  

Også den kommende overenskomstperiode vil være specielt udfordrende for arbejdet med lokal 

løndannelse - specielt henset til, at der heller ikke denne gang er afsat midler forlods til de 

lokale forhandlinger og som følge heraf, ingen udmøntningsgaranti af nye midler. 

Ligesom der heller ikke i denne periode vil være en pligt til at indgå lokale procedureaftaler på 

det kommunale område.  

 

Socialpædagogernes lønstrategi for perioden 2013-2015 

Lønstrategien skal i den kommende overenskomstperiode give nogle klare bud på, hvordan vi 

fortsat får sikret, at alle medlemsgrupper får deres del af den lokale løndannelse.  

 

Også den fremtidige lønstrategi skal være synlig og handlingsorienteret. Der bør derfor fortsat, 

udover en overordnet lønstrategi, også udarbejdes en lokal lønpolitik/lønstrategi.  

Den lokale lønpolitik skal som minimum indeholde kredsens lønpolitiske mål, forhandlings- og 

kompetenceforhold. 

SL’s lønstrategi skal bygge på følgende elementer: 

 

Lokal lønpolitik 

Der udarbejdes en lønpolitik i hver kreds. Lønpolitikken skal mindst indeholde kredsens 

prioriterede satsningsområder samt de centralt fastsatte satsningsområder. 

 

 Alle medlemmer skal kunne se, hvor og af hvem deres løn forhandles.  

 

 Det skal sikres, at alle medlemmer en gang årligt kan få vurderet deres løn.  

 

 Ved nyansættelser eller i forbindelse med væsentlige stillingsændringer skal der stilles 

forslag og gennemføres en lønforhandling. 

 

 Inddragelse af ligelønsprincipperne i den lokale lønpolitik. 

 

 Kompetenceudvikling/kompetencefonde skal indtænkes i den lokale lønpolitik. 

 



 

 

 

Fælles satsningsområder 

Der har tidligere i SL været en fælles satsning på at bruge lokale lønmidler til mellem- 

ledergruppen og tillidsrepræsentanter.  

Herudover har hovedbestyrelsen peget på fælles satsningsområder, specielt mindre 

medlemsgrupper som af forskellige årsager ikke ved overenskomstfornyelserne har opnået 

samme resultat som øvrige medlemsgrupper (værkstedsassistenter og lærere på det regionale 

område). 

Overenskomstudvalget har bl.a. peget på, at nedenstående områder kunne være 

satsningsområder i perioden. 

 

  

 Socialpædagoger i basisstillinger. Sikre at også socialpædagoger i basisstillinger årligt får 

forhandlet deres løn  

 

 Faste ulempetillæg. De beløbsfastsatte overenskomstmæssige ulempetillæg i 

overenskomsterne samt de lokale aftaler omkring ulempeydelser (med hjemmel i 

konverteringsaftalen eller i aftale om decentrale arbejdstidsaftaler) er de fleste steder 

ikke blevet reguleret i samme takt som de fastsatte ulempeydelser i arbejdstidsaftalen 

og har derfor tabt i værdi (ulempeydelserne fik i forbindelse med OK-08 en 

ekstraordinær regulering). 

 

 Fastholdelse og udbygning af lederlønningerne (som minimum fastholdelse af nuværende 

klassificeringer på lederområdet). 

 

 Såfremt det lokalt findes formålstjeneligt at forhandle mellemledere over på 

lederoverenskomsten, da at have særlig opmærksomhed på honorering af 

arbejdstid/fleksibilitet. 

 

 Ligeløn 

Ligeløn var et væsentligt tema ved de centrale overenskomstforhandlinger i 2008 og 

2011, og der er stadig udfordringer at tage op. Lønkommissionens redegørelse fra maj 

2010 fastslog relativt entydigt, at det moderne ligelønsproblem vedrører forskellene 

mellem de kvindedominerede omsorgsfag i den offentlige sektor og mandedominerede 

tekniske fag, og at den største forskel forekommer mellem faggrupper med mellemlang 

videregående uddannelse, som også omfatter socialpædagoger. SL må derfor arbejde på 

at mindske lønforskellen mellem ovenstående grupper. 

Desværre viser tallene på vores eget område, at der opstår en skævdeling til de 

mandlige pædagoger, når de lokale lønmidler fordeles. Mandlige pædagoger i 

basisstillinger får i gennemsnit ca. 600 kr. mere om måneden end deres kvindelige 

kolleger. 

 

SL skal derfor arbejde for, at køn, hverken direkte eller indirekte, bliver afgørende for 

den lokale løndannelse.  

Det er målet at denne forskel er udjævnet inden udløbet af næste overenskomstperiode. 

  

- Forhandling af funktionstillæg for AMR 

 

 

Lønpolitiske drøftelse 

I aftalen om lokal løndannelse fremgår det, at der som led i de årlige forhandlinger skal føres en 

lønpolitisk drøftelse. 



 

 

Med henblik på forsat at bevare fokus på lokal løndannelse, bør vi benytte os af denne 

mulighed. 

 

Procedureaftalen 

Som nævnt i indledningen er der heller ikke i den nye aftale om lokal løndannelse en 

forpligtigelse til at indgå procedureaftaler. Eksisterende lokale procedureaftaler fortsætter på 

uændrede vilkår, indtil de opsiges eller ændres i henhold til bestemmelserne i de enkelte 

procedureaftaler.  

I forbindelse med den nye overenskomstperiode skal det vurderes hvorvidt det vil være 

hensigtsmæssigt at gennemgå de eksisterende procedureaftaler og evt. stille forslag til 

forbedringer. 

 

Årlig lønforhandling 

Der gennemføres en årlig lønforhandling, uanset at der ikke centralt er afsat økonomiske 

midler. Den årlige forhandling skal sikre, at tilbagefaldsmidler anvendes. 

Det skal præciseres og tydeliggøres, at også medlemmer i basisstillinger har krav på at få 

vurderet deres lønforhold årligt.  

 

Det lokale økonomiske råderum (Afsnittet vil evt. blive revideret, da der pt. 

forhandles om at revidere Råderumspapiret redaktionelt) 

I overenskomstperioden 2013-2015 vil der ikke være nye midler til rådighed for de lokale 

forhandlinger. Også i den nye aftale om lokal løndannelse slås det fast, at ” Der er i 

overenskomstperioden midler til rådighed til lokal løndannelse. Det samlede råderum påvirkes 

af en række elementer, jf. bilag 1 (råderumspapiret)”  

Det vil derfor være vigtigt i perioden, at der lokalt fokuseres på, at arbejdsgiverne har 

tilkendegivet, at der er midler til rådighed, og at der peges på de elementer, som fremgår af 

råderumspapiret. På SL’s arbejdspladser vil det være særligt vigtigt, at der foruden de tidligere 

centralt aftalte midler (tilbageløbsmidler) er fokus på: 

- Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med lang anciennitet erstattes 

med medarbejdere med kort anciennitet  

- Overgangstillæg, der bortfalder 

- Personalesammensætning med eksempelvis erstatning af længerevarende uddannet 

med uuddannet/kortere uddannet 

- Vakancesituationer og andre fraværssituationer 

Afsættelse af midler til lokal løndannelse sker i budgetfasen. Det er derfor vigtigt, at man lokalt 

er opmærksom på dette i forbindelse med drøftelsen af det årlige budget, f.eks. den årlige 

drøftelse mellem hovedudvalget og den politiske ledelse omkring budgettets konsekvenser for 

arbejds- og personaleforhold i kommunen/regionen. 

  

Kompetenceudvikling - Kompetencefonde 

Der er for alle SL’s medlemsgrupper indgået en aftale om kompetenceudviklingsplaner, som 

indebærer, at der skal udarbejdes individuelle kompetenceudviklingsplaner for den enkelte 

ansatte, og at der årligt skal følges op på disse. Muligheden for kompetence- udvikling er nøje 

knyttet til lønudvikling. Resultaterne af de individuelle kompetenceudviklingsplaner bør derfor 

inddrages i de lokale lønforhandlinger specielt i forbindelse med den årlige lønforhandling, hvor 

den enkelte ansatte skal have vurderet sine lønforhold.  

 

I de nye overenskomster både på det kommunale og regionale område, er der aftalt 

kompetencefonde. Kompetencefonden åbner ved årsskiftet 2014 og vil kunne give op til 



 

 

25.000,- kr. om året til socialpædagoger, der søger om økonomisk støtte. Derudover har 

arbejdsgiverne i aftalen forpligtiget sig til at lægge 20 % oven i beløbet. Pengene fra fonden 

skal primært bruges til diplom-, master- og kandidatuddannelser indenfor det 

socialpædagogiske område, men kan også bruges til særligt kompetenceløft på udvalgte 

områder aftalt mellem kommunen og Socialpædagogerne.  

Også i forbindelse med brugen af fondene skal indtænkes den fremtidige lønudvikling 

(kvalifikationsløn) for den enkelte.    

 

Tvistsystemet 

Tvistsystemet videreføres i aftalen om lokal løndannelse. Socialpædagogerne har i de sidste to 

overenskomstperioder gjort mere brug af tvistløsningssystemet, og erfaringerne vurderes til at 

være gode. En øget anvendelse af tvistsystemet har medvirket til en skærpelse af både vores 

centrale og vores lokale profil. 

Der skal også i den kommende overenskomstperiode være fokus på tvistsystemet og ske en 

nøje lokal vurdering af, om anvendelsen af tvistløsningssystemet med fordel kan bruges.  

Det skal præciseres og tydeliggøres, at også medlemmer i basisstillinger har krav på at få 

vurderet om en evt. uenighed i forbindelse med lønforhandling skal videreføres i tvistsystemet. 

  

 

Lønfølgegruppe (under forudsætning af formandsforums beslutning om videreførsel) 

I 2006 nedsatte formandsforum en lønfølgegruppe bestående af en nøgleperson fra hver af de 

10 kredse samt ansatte fra overenskomstteamet. Lønfølgegruppen havde til opgave dels at 

opbygge indholdet på hjemmesiden omkring lokale lønforhold, og dels at følge udviklingen i de 

lokale forhandlinger og erfaringsudveksle. Lønfølgegruppen var tænkt til at kunne bruges 

offensivt, således at man hurtigt kunne følge op på lønudviklingen på landsplan samt give 

overenskomstudvalget en løbende status over udviklingen. 

Det er indtrykket, at lønfølgegruppen har været medvirkende til at sætte mere fokus på de 

lokale lønforhandlinger samt har været medvirkende til, at der lokalt er fulgt mere op på de 

forhandlinger, som eksempelvis udføres af tillidsrepræsentanterne. Det er ligeledes indtrykket, 

at de valgte nøglepersoner i kredsene har medvirket aktivt i lønfølgegruppens arbejde til gavn 

for arbejdet med lokal løndannelse. Det anbefales derfor at lønfølge- gruppen videreføres i 

overenskomstperioden.  

    

www.sl.dk  

Hjemmesiden skal fortsat være det sted, hvor medlemmerne og TR kan hente informationer om 

såvel centrale som lokale lønpolitiske forhold. 

Hjemmesiden skal fortsat udvikles i forhold til de allerede eksisterende lønværktøjer. 

Lønberegneren skal fortsat udvikles, og undervisning af TR i det netbaserede lønværktøj vil 

fortsat være en kerneopgave.  

 

http://www.sl.dk/

