
Lønstrategi for Socialpædagogerne Kreds Nordsjælland  
 
Indledning  
Generalforsamlingen i 2009 besluttede under fremtidigt arbejde at bestyrelsen skulle 
udarbejde en lønstrategi for Kreds Nordsjælland.  
 
Hvem forhandler min løn 
 

Forstander  Kredskontoret  
Mellemleder  Tillidsrepræsentanten  
Basispersonale Tillidsrepræsentanten 

 
Formål 
I arbejdet med lokal løndannelse skal kredsen, i samarbejde med tillidsrepræsentanterne og 
andre relevante grupper, arbejde for at den nye aftale om lokale lønforhandlinger betyder en 
bedre lønudvikling for medlemmerne.  
For at realisere dette mål er det vigtigt at lønforhandlingerne sker på baggrund af de samme 
principper, uanset på hvilket niveau de foregår. Samtidig skal det sikres, at de konkrete aftaler 
ikke sker på bekostning af arbejdsmiljøet.  
Derfor skal kredsens arbejde med at udvikle den lokale løndannelse, tage sit afsæt i disse 
overordnede målsætninger:  

 at det er arbejdspladsen der er omdrejningspunktet i lønudviklingen  
 at der skal være en synlig sammenhæng mellem lønnen, opgaverne, funktionerne og 

kvalifikationerne 
 at lønnen skal understøtte den faglige og personlige udvikling 
 at lønnen bygger på åbenhed, gennemskuelighed og solidariske principper  
 at der arbejdes med ligelønsaspektet i forhandlingerne  
 at der skal arbejdes på at få indgået forhåndsaftaler- mellem kommune/region og 

kredsen   
 at der bliver indgået aftaler, der som udgangspunkt bygger på faste løndele, modsat 

engangstillæg  
 at uddannelse og kompetenceudvikling bliver et element i lønforhandlingerne  

 
Derfor skal kredsen arbejde for:  

 at der sker uddelegering af forhandlingskompetencen, 
 at der bliver indgået procedureaftaler med kommune/region, der skal fastlægge 

rammerne for de lokale forhandlinger. 
  

Disse aftaler skal sikre: 
 at aftaleretten også fastholdes de steder hvor der ikke er en lokal tillidsrepræsentant  
 at der sikres åbenhed omkring lønforhandlingerne  
 at der udarbejdes lokale lønpolitikker  
 at der er adgang til de nødvendige oplysninger ift. forhandlingerne  
 at der sker årlige lønforhandlinger  
 at der sikres de nødvendige uddannelsesmæssige initiativer som skal kvalificere 

lønforhandlingerne 
 at alle medlemmer er klar over hvor og af hvem deres løn bliver forhandlet  

 
Forhandlingsniveauer  
Kompetencen til at forhandle og indgå aftaler om løn er uddelegeret til den lokale 
tillidsrepræsentant.  
Såfremt kompetencen er uddelegeret, forhandler den lokale tillidsrepræsentant for samtlige 
medlemmer på arbejdspladsen, undtaget forstanderens/institutionslederens lønforhold.  
Lønforhandlingerne for forstanderne/institutionslederne varetages af kredskontoret.  
Det er muligt at inddrage kredskontoret i lønforhandling for mellemlederniveauet efter en 
konkret aftale. 
 
Besluttet på bestyrelsesmødet den 10. juni 2010 


