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Vedr.:  Moderniseret råderumsbilag til aftaler om lokal løndannelse mv. 
 
På en række organisationsområder blev det ved OK-13 aftalt, at foretage en modernise-
ring af bilaget om det økonomiske råderum. Elementer fra fælleserklæringen af 13. 
februar 1998 kan indgå heri. Følgende fremgår af protokollattekster: ”Projektets formål 
er at opdatere bilagene til et samlet bilag med et nutidigt sprogbrug og udfolde 
forståelsen, herunder elementerne der indgår i det lokale råderum, således at de lokale 
forhandlere får et nutidigt redskab, der kan understøtte de lokale forhandlinger og 
anvendelsen af den lokale løndannelse på de kommunale arbejdspladser. Projektet 
omfatter ikke reglerne for lokal løndannelse”. 
 
Det moderniserede råderumsbilag er nu forhandlet på plads af repræsentanter fra organi-
sationerne. Bilaget erstatter eksisterende bilag om det økonomiske råderum i aftaler om 
lokal løn mv., og vil derfor indgå i den kommende redigering af aftaler mv. mellem 
organisationerne og KL. I forbindelse med implementeringen af det moderniserede bilag 
udgår Fælleserklæringen af 13. februar 1998 om gennemførelse af nyt lønsystem i kom-
muner og amter i de overenskomster/aftaler på KL-området, hvor Fælleserklæringen i 
dag er bilag til overenskomsten/aftalen. De nærmere forudsætninger herfor er nærmere 
beskrevet i forhandlingsreferat af 4. september 2013.  
 
Forhandlingsreferat af 4. september 2013 samt det moderniserede bilag om det lokale 
økonomiske råderum vedlægges. 
 
Det er vurderingen, at det moderniserede råderumsbilag medvirker til at skabe en bedre 
forståelse for og grundlag for anvendelse af bilaget i lokallønsforhandlingerne i kom-
munerne. 
 
For KL har det været en forudsætning for implementering af det moderniseret råderums-
bilag, at alle aftaleparter på lønmodtagersiden godkender der moderniserede råderums-
bilag. 
 
Med kritik af KL’s forhandlingshåndtering, hvor ikke alle aftaleparter på lønmodtager-
siden ved OK-13 har forhandlet eller indgået aftale om et moderniseret råderumsbilag, 
har organisationerne i KTO-FS samt Sundhedskartellet dog godkendt det moderniserede 
råderumsbilag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                                                                                            Henrik Würtzenfeld 
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