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Vedr.:  Forhandling af ny løn i 2002 og 2003 
 
KTO har fra en række medlemsorganisationer modtaget eksempler på amters og 
kommuners håndtering af forhandlingerne om ny løn i 2002 og 2003. 
 
Medlemsorganisationerne har i den forbindelse kritiseret, at forhandlingerne sammen-
lægges i 2002 og 2003, at der forhandles indenfor en ramme/pulje (på 0,25% i 2002), og 
at udmøntning i 1. aftaleår sker senest med august-lønnen 2002.  
 
KTO skal anmode om en forhandling af disse kritikpunkter. 
 
Sammenlægning af forhandlingerne i 2002 og 2003 
 
Ud fra en lønpolitisk argumentation kan det være oplagt at afholde årlige forhandlinger, 
men det må være op til de lokale parter i amtet eller kommunen at aftale om de vil 
sammenlægge forhandlingerne i 2002 og 2003. Det væsentlige må være, at de lokale 
parter, jf. bestemmelserne om forhandlingsprocedure (§ 4, stk. 5) i aftalen om ny 
løndannelse, aftaler en eventuel sammenlægning af forhandlingerne i 2002 og 2003. 
Enkelte kommuner har anvendt formuleringer, hvor der måske kan rejses tvivl om, der er 
tale om et forslag til sammenlægning af forhandlinger, der skal forhandles mellem 
parterne. 
 
Pulje i 2002 
 
I flere amter og kommuner tilkendegives, at der forhandles indenfor en pulje, en bestemt 
ramme e. lign. Det er ikke i overensstemmelse med aftalen om ny løndannelse. KTO skal 
i den forbindelse pege på aftaleteksten (§7), hvoraf det fremgår, at der er tale om en 
forlodsfinansiering og altså ikke et puljesystem. KTO skal også henvise til bilaget om det 
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økonomiske råderum, hvor det er anført: ”Generelt skal det fremhæves, at tidligere 
kendte puljepuljesystemer er forladt fuldstændigt i det nye lønsystem”.      
 
KTO finder, at det er væsentligt, at de (amts)kommunale arbejdsgivere gør amter og 
kommuner opmærksom på, at der ikke er tale om et puljesystem. 
 
Udmøntning i 1. aftaleår sker senest med august-lønnen 2002 
 
I enkelte kommuner anføres det, at udmøntning skal ske senest med august-lønnen, og at 
de centrale parter har forudsat dette. Det har ikke været en forudsætning for de centrale 
parter, men det har været drøftet, at udmøntning skulle ske senest med august lønnen i 
2002, hvis det skulle nå at påvirke udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. april 
2003.  
 
KTO finder derfor ikke, at det er i overensstemmelse med aftalen at forudsætte at 
midlerne (i 2002) skal udmøntes inden 1. august 2002. De pågældende kommuner bør 
derfor trække deres krav om udmøntningstidspunkt tilbage. 
 
Der vedlægges en række eksempler til illustration af ovennævnte problemstillinger. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Signe Friberg Nielsen                                                                                        Jørgen Holst 
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