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Det lokale økonomiske råderum 

I dette bilag sættes der fokus på, hvilke elementer der bl.a. påvirker det 
økonomiske råderum for den lokale løndannelse. 

Indledning 
Generelt er parterne enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye 
lønsystem fungerer tilfredsstillende. 
 
Det er derfor vigtigt, at de lokale parter understøtter det nye system, som 
der har været enighed om at indføre. 
 
En effektiv og forsvarlig forhandlingsafvikling er helt afgørende for, at den 
nye løndannelse kan understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og 
den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet. 
 
KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter har drøftet det lokale 
økonomiske råderum i forbindelse med udvikling af ny løndannelse i kom-
muner og amter. 

Det lokale råderum 
Det nye lønsystem indeholder flere muligheder for at udvikle den decentrale 
løndannelse. 
 
Generelt skal det fremhæves, at tidligere kendte puljesystemer i løndannel-
sen er forladt fuldstændigt i det nye lønsystem. 
 
Kommuner og amter har derfor i dag en række muligheder for at aftale en 
selvstændig lønprofil. 
 
Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetfor-
brug, og de mer- eller mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året.  
 
En række elementer påvirker det økonomiske råderum. Det økonomiske 
råderum ændres derfor løbende. 
 
Elementerne i dette ”økonomiske råderum” vil blive oplistet nedenfor. 



 

 
Afsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages dermed i budget-
fasen stilling til størrelsen af midlerne til løn. En væsentlig ”finansierings-
kilde” til udvikling af ny løndannelse i form af nye midler er den såkaldte 
”forlodsfinansiering”, der er en fælles centralt skønnet ”fremskrivningspro-
cent” for nye midler til decentral løn for alle kommuner og amter under ét, 
og som sammen med andre frigjorte løndele mv. kan aftales anvendt lokalt. 
 
Denne fremskrivningsprocent er som nævnt ikke en pulje. De enkelte 
kommuner og amter er ikke bundet af denne procent og kan derfor gå over 
eller under. 

Elementerne i det lokale råderum 
Ud over forlodsfinansieringen, som er en del af det lokale økonomiske rå-
derum, kan navnlig følgende elementer påvirke det økonomiske råderum i 
opad- eller nedadgående retning: 
 
1. Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med et langt anci-

ennitetsforløb erstattes med medarbejdere uden eller med et kortere an-
ciennitetsforløb. 

2. Personalesammensætning med eksempelvis erstatning af længerevarende 
uddannet med korterevarende uddannet personale eller omvendt. 

3. Overgangstillæg, der bortfalder. 
4. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse eventuelt udmøntet som 

resultatløn. 
5. Forhåndsaftaler. 
6. Bestemmelser i overenskomst, hvorefter der for eksempelvis en uddan-

nelse eller en særlig funktion lokalt skal aftales en løn. 
7. Vakancesituationer og andre fraværssituationer. 
8. ”Ikke-lønkroner” konverteres til lønkroner, hvis det er muligt efter den 

lokalt valgte økonomistyringsform, eller omvendt. 
9. Eventuel overførsel af overskud henholdsvis underskud for et budgetår 

til det efterfølgende budgetår. 
10. Øget indtjening, hvis den lokale styringsform tillader, at den bruges helt 

eller delvis til løn. 
11. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne bruges, hvor der er særligt be-

hov. 
12. Central finansiering af afledte lokale effekter.1 
 
De omtalte elementer er de vigtigste faktorer, der påvirker det økonomiske 
råderum. Men listen er ikke udtømmende. 
 

                                                 
1 Ved indgåelse af aftaler i de enkelte overenskomster for en del af en personalegruppe 
kan der være anvendt midler til forventede lokale afledte lønaftaler for resten af persona-
legruppen. 
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Man skal være opmærksom på, at nogle af elementerne giver mulighed for 
varige tildelinger, mens andre, f.eks. vakancesituationerne, giver mulighed 
for engangsbeløb. 

Betydningen af reguleringsordningen 
Som nævnt er der ikke centralt fastsatte grænser for den lokale anvendelse 
af midler til ny løndannelse. 
 
Hvis lønudviklingen i kommuner og amter som helhed ligger under lønud-
viklingen på det private arbejdsmarked, vil lønforskellen blive samlet op af 
reguleringsordningen. Det betyder, at lønforskellen kompenseres via gene-
relle lønstigninger til alle ansatte i samtlige kommuner og amter. 
 
Hvis den samlede lønudvikling i kommuner og amter inklusive forbrug af 
midler til den lokale løndannelse nogenlunde svarer til lønudviklingen på 
det private arbejdsmarked, vil reguleringsordningen ikke udløse lønstignin-
ger. 
 
Hvis lønudviklingen ligger ud over lønudviklingen på det private arbejds-
marked, nedsættes de generelle lønstigninger for alle ansatte tilsvarende det 
følgende år. 
 
Den samlede virkning af de enkelte kommuners og amters dispositioner 
omkring ny løndannelse er derfor helt afgørende for, om der udmøntes ge-
nerelle lønstigninger pr. automatik over reguleringsordningen, eller om mid-
lerne er brugt mere ”aktivt” i overensstemmelse med intentionerne bag ny 
løndannelse. 

Årlig drøftelse af budgettets konsekvenser 
Ovenstående budgetforudsætninger og elementer i det økonomiske råde-
rum har betydning for løn-, arbejds- og personaleforhold i kommunen og 
amtet. Disse elementer kan indgå i den drøftelse – normalt én gang årligt – 
som afholdes mellem Hovedudvalget og (amts)kommunens politiske ledelse 
af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, jf. aftalen om 
medindflydelse og medbestemmelse § 9, stk. 3 eller i drøftelser i samar-
bejdsudvalget i henhold til SU-aftalens § 16, stk. 5, nr. 2. 
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