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Procedureaftale for forhandlingsrunden for medarbejdere om ny 

løn 2020  

 

Ved en drøftelse d. 8. juni 2020 blev der opnået enighed om en aftale for 

udmøntningen af Ny løn 2020 omfattende alle faggrupper (bortset fra AC- 

grupper, som kører på en selvstændig aftale). 

 

Ved forhandlingen var følgende organisationer repræsenteret: 

HK, Socialrådgiverne, SL, FOA og DSR. 

Kost og Ernæring samt ÅLF har meldt afbud. 

 

Der er opnået enighed mellem O&L og nedenstående faglige organisationer, 

om indgåelse af en procedureaftale for afvikling af ny løn forhandlingerne for 

2020. Aftalen omfatter kun medarbejdere – ikke ledelsesniveauer.  

 

Midler: 

Der er opnået enighed om, at der udmøntes 1.800 nutidskroner pr. fuldtids-

ansatte til forhandlingen. Midlerne er organisationsopdelt på faggrupperne 

på det enkelte center eller stab. 

De aftale 1.800 kr. i nutidskroner udgør 1.275 kr. (31.03.2000-niveau) eller 

for ansatte i henhold til sundhedskartellets overenskomst 1.450 kr. 

(01.01.2006-niveau). 

Midler kan anvendes til funktions- og kvalifikationsløn, samt engangsbeløb. 

Udmøntningen sker pr. 1. april 2020.  

 

 

Forhandlingsperiode 

Der er enighed om, at forhandlingerne om udmøntningen kan ske i perioden 

fra 15. august til 30. november 2020. 

I henhold til § 3, stk. 2 i Rammeaftalen om ny løn bemærkes det, at hvis 

ingen af parterne fremsætter krav om forhandling, tages der ikke initiativ til 

forhandling. 

Efter anmodning om en forhandling, skal der senest 14 dage efter den frem-

satte anmodning, aftales en konkret forhandlingsdato – og om hvorvidt der 

forud for forhandlingen eventuelt skal udveksles skriftlige forslag. 

 

 

Principper for beregning af beløb til forhandling 

Udmøntningen skal ske på baggrund af det omregnede antal fuldtidsansatte 

månedslønnede medarbejder pr. 1. april 2020 

Timelønnede medarbejdere indgår ikke i beregningsgrundlaget. 

 

Hvis der ved den seneste forhandlingsrunde (2018 og 2019) blev aftalt funk-

tionstillæg, som i mellemtiden er ophørt, så indgår disse tillæg også i opgø-

relsen af de midler, som er til rådighed for forhandlingen. 
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Tilsvarende skal engangstillæg fra den seneste forhandlingsrunde indgå i 

opgørelsen af de midler, som er til rådighed for forhandlingen. 

 

Det er den lokale ledelse, der er forpligtet til at redegøre for midlerne til for-

handling. 

 

De lokale arbejdspladspladser er i henhold til MED aftalens § 11, stk. 4 for-

pligtet til på anmodning, at udlevere en oversigt over ansatte indenfor den 

eller de pågældende faggrupper med relevante lønoplysninger og timetal. 

 

Hvis der på en arbejdsplads/center kun er 3 eller færre omregnet fuldtidsan-

satte medarbejdere i en faggruppe, er der ikke en lokal udmøntningsforplig-

telse.  

I sådanne situationer skal arbejdspladsen i stedet positivt medvirke til, at der 

kan findes andre mulige løsninger, f.eks. via en samling af arbejdspladser i 

et forhandlingsfællesskab. 

 

Ledere 

Der kunne ikke opnås enighed om, at denne aftale også omfatter ledere.  

Der blev fra de faglige organisationer anført, at man ikke ønskede en aftale 

med samme beløb til ledere, da der efter deres opfattelse bør være bredere 

muligheder ud fra de konkrete ledelsesmæssige opgaver/ funktioner og or-

ganisatoriske forandringer. 

Fra de faglige organisationers side blev der derudover henvist til, at leder-

grupper typisk ikke forhandles med den lokale tillidsrepræsentant, men i 

stedet forhandles via en ledelsessektion. 

 

Referater 

Det er den lokale ledelse, som skal udarbejde referat fra forhandlingen – 

også hvis der skal udarbejdes et uenighedsreferat. 

 

Aarhus d. 10.juni 2020 

 

Aftalen er blevet tiltrådt af følgende organisationer: 

 

SL, HK, DS, FOA, DSR, Århus Lærerforening, 3F 

 

 


