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Gennemførelse af nyt lønsystem i kommuner 
og amter1 
Kommunernes  Landsforening 
Amtsrådsforeningen 
Københavns Kommune 
Frederiksberg Kommune 
Kommunale  Tjenestemænd og Overenskomstansat te  

                                                
1 Denne fælleserklæring fra parterne blev udarbejdet i februar 1998, dvs. 1½ måned før det nye lønsystem 
trådte i kraft. Parterne er fortsat enige om indholdet i fælleserklæringen. Punkt 7a (vedr. 
forlodsfinansieringens størrelse) og 7f refererer dog tidsmæssigt til aftale om nye lønformer fra 1997 og 
1999. For så vidt angår disse bestemmelser henvises til de gældende regler. 
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1. De kommunale arbejdsgiverparter og KTO har afholdt drøftelser om gennemfø-
relsen af det nye lønsystem i kommuner og amter. 

2. Parterne er enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsystem kom-
mer til at fungere. Det er væsentligt, at de lokale parter understøtter alle de nye 
lønelementer, der har været enighed om at indføre. Det nye lønsystem indeholder 
mange muligheder for at aftale en (amts)kommunal lønprofil, der omfatter såvel 
grupper af medarbejdere som enkelte medarbejdere. 

3. Parterne er enige om, at gennemførelsen af det ny lønsystem i kommuner og 
amter, som medfører en omfattende decentralisering af løndannelsen, er en 
kæmpeopgave for kommuner og amter og (lokale) repræsentanter for de for-
handlingsberettigede organisationer, herunder tillidsrepræsentanterne. 

4. Det nye lønsystem vil medføre en øget løndannelse decentralt, hvor de lokale 
parter indgår aftaler om indplacering i det nye lønsystem, og i forskelligt omfang 
anvender kvalifikationsløn, funktionsløn og resultatløn. Det decentrale forhand-
lingssystem med aftalefrihed inden for bestemmelserne i rammeaftalen og de 
kollektive overenskomster tildeles hermed en væsentlig rolle for, at den fremti-
dige løndannelse sker i overensstemmelse med de fælles intentioner i det nye 
lønsystem. 

5. Med de nye lønformer er der indført en mere fleksibel løndannelse decentralt. 
Den baseres på en klar sammenhæng mellem løn- og personalepolitikken samt 
en synlig forbindelse mellem gruppens eller den enkeltes aflønning og opfyldelse 
af mål. Ny løndannelse kan således understøtte udvikling og kvalitet i det ar-
bejde, der udføres, og den enkelte ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet. 
Det er ikke hensigten, at medarbejdere i længere perioder alene er på grundløn. 

6. Parterne er enige om, at en forsvarlig lokal forhandlingsafvikling er af helt afgø-
rende betydning for en succesfuld indarbejdelse af den ny løndannelse i den en-
kelte kommune og det enkelte amt. 
Det kan medføre, at et antal forhandlinger ikke er afsluttet inden 1. april 1998, 
men vil blive afsluttet i tiden derefter. 
Parterne forudsætter samtidig, at man lokalt udfolder bestræbelser for at færdig-
gøre flest mulige forhandlinger inden 1. april 1998.  
Uanset, om de decentrale forhandlinger er afsluttet den 1. april 1998, er der un-
der drøftelser mellem parterne og lønanvisende myndigheder skabt sikkerhed 
for, at alle får den aftalte løn med virkning fra det nye lønsystems ikrafttræden 
den 1. april 1998. 

7. Parterne er enige om at holde den tættest mulige kontakt med henblik på at tilgo-
dese parternes fælles mål med lønprojektet, også ved politiske udmeldinger, og 
er i øvrigt enige om at fremhæve følgende intentioner bag og forventninger til 
lønprojektet: 
a) Målsætningen for ny løndannelse er ikke at opnå besparelser på lønbudgettet. 

Ved O.97 er der afsat begrænsede midler i form af en forlodsfinansiering på 
0,2% til ny løndannelse, men der er ikke i aftaler og overenskomster fastlagt 
et loft for den lokale lønudvikling. Et eventuelt merforbrug indgår i O.99. 
Midlerne vil gradvist blive større, bl.a. som følge af bortfald af anciennitets-
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bestemt løn samt ved aftalt finansiering ved fremtidige overenskomstfornyel-
ser. De ansatte kan således forvente en decentral lønudvikling i fremtiden. 

b) Ved overenskomstfornyelsen er det aftalt, at alle nuværende ansatte som mi-
nimum sikres bevarelse af hidtidig løn under forudsætning af, at vedkom-
mende bevarer hidtidig stilling med hidtidig beskæftigelsesgrad. Hvis hidti-
dig aflønning for en ansat overstiger lønnen efter de nye kriterier, skal der lo-
kalt aftales tillæg for at dække lønforskellen. 

c) Det nye lønsystem består af 4 elementer (grundløn, funktionsløn, kvalifikati-
onsløn og resultatløn): 

Grundlønnen er en centralt aftalt varig løndel.  
Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel.  
Kvalifikationsløn er som forudsat i rammeaftalen en varig løndel for 
den enkelte medarbejder, medmindre andet særligt aftales. Varige løn-
forbedringer kan kun ændres med virkning for den enkelte ansatte ved 
aftale mellem parterne. 
Midlertidige lønforbedringer omfatter: 

• tidsbegrænsede aftaler 

• aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse, og hvor 
det af parterne kan konstateres, om betingelsen fortsat er opfyldt. 

Resultatløn er typisk en midlertidig løndel. 
d) Ved indgåelse af nye decentrale lønaftaler tages der stilling til, om hidtil 

ydede løndele, herunder eventuelle udligningstillæg, helt eller delvist skal 
afløses af nye løndele, eller om nye løndele lægges til den hidtil aftalte løn. 
De lokale aftaler skal respektere de pågældende aftaler/overenskomster. 
Der kan ikke modregnes i overgangstillæg, med mindre det fremgår af på-
gældende aftale/overenskomst. 

e) Ved indgåelse af nye decentrale aftaler tages der stilling til, om der skal 
aftales lønreduktion som følge af fremtidige stigninger i grundløn, funkti-
onsløn eller kvalifikationsløn. Det bør indgå i overvejelserne, at det ikke er 
hensigten at yde dobbeltbetaling for samme funktion/kvalifikation. 

f) Oprykning til højere løntrin er altid pensionsgivende. Funktions- og kvali-
fikationstillæg er, med mindre andet aftales lokalt, pensionsgivende og re-
guleres med de generelle lønstigninger. 

København, den 13. februar 1998 
For 
Kommunernes Landsforening 
Søren Andersen 
Herluf Ibsen 
For 
Amtsrådsforeningen 
K. Ebbensgaard 
Per Korshøj 
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For 
Københavns Kommune 
 P.O.V. 
Hans Simmelkjær 
Jan Tønners 
For 
Frederiksberg Kommune 
Lisbeth Haagensen 
For 
Kommunale Tjenestemænd 
og Overenskomstansatte 
Poul Winckler 
Jørgen Holst 

 


