
  
 

Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kom-
muner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår. Der er 53 medlemsorgani-
sationer med i alt ca. 573.000 medlemmer. Forhandlingsfællesskabet repræsenterer hovedparten af de ca. 649.000 ansatte på området. 
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24. oktober 2014 
 
 

DA på tynd is i historie om offentlig lønfest 
 
 
DA postulerer i en artikel offentliggjort i dag, at ”langsom tilpasning af offentlig løn har ko-
stet de offentlige kasser 23 mia. kr.”. 
 
I den anledning udtaler formand for Forhandlingsfællesskabet Anders Bondo Christensen 
følgende:  
 
”DA/Agenda har ret i, at målet med reguleringsordningen er en tilnærmelsesvis parallel 
lønudvikling i den private og offentlige sektor. Og det virker efter hensigten. Ordningen 
er symmetrisk – dvs. til tider er det arbejdsgiverne ”som venter på pengene”, til andre 
tider medarbejderne. Siden 2000 har reguleringsordningen på det kommunale og regio-
nale område langt overvejende udmøntet positivt, som udtryk for at de kommuna-
le/regionale lønninger er sakket bagud i forhold til de private, mens ordningen 4 gange 
under krisen har udmøntet negativt, som udtryk for at lønningerne i en periode har været 
højere end de private.  
 
Det er i sagens natur ikke muligt at foretage en regulering, før der er konstateret en for-
skel. Derfor vil der altid være en tidsforskydning. En tidsforskydning som i øvrigt også 
giver kommuner og regioner størst mulig budgetsikkerhed. Det er i alles interesse.  
 
Skulle man følge DA’s logik om at regulere for tidsforskydningen, ville det betyde, at de 
kommunalt og regionalt ansatte samlet set havde et anseeligt milliardbeløb til gode. Me-
ner DA fortsat at denne logik skal forfølges?”   
 
 
Yderligere oplysninger: 
Formand for Forhandlingsfællesskabet, Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293. 


	P R E S S E M E D D E L E L S E

