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layout for hvert dias: 
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Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 
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O.15 Forlig med 

Forhandlingsfællesskabet   



O.15 Hovedelementer 

• 3-årigt forlig (1. april 2015 – 31. marts 2018) 

• Samfundsøkonomisk ansvarlig ramme 

• Styrkelse af det lokale samarbejde 

• Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø 

• En uges ekstra lønnet barsel til fædre 
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Reguleringsordningen 

• Såfremt den kommunale lønudvikling har ligget 
under den private lønudvikling udmønter 
Reguleringsordningen 80 pct. af forskellen 
(positiv udmøntning). 

• Reguleringsordningens udmøntning pr. 1. 
oktober 2016 er suspenderet.  

• Reguleringsordningen udmøntes således pr. 1. 
oktober 2015 og 1. oktober 2017 

Privatlønsværnet 

• Såfremt den kommunale lønudvikling har ligget 
over den private lønudvikling udmønter 
Privatlønsværnet 100 pct. af forskellen (negativ 
udmøntning). 

• Privatlønsværnet udmøntes således pr. 1. 
oktober 2015 , 1. oktober 2016 og 1. oktober 
2017. 

O.15 Den økonomiske ramme 

pct. 
2015 2016 2017 

apr okt jan apr okt jan okt I alt 

Generelle lønstigninger mv. 0,99 0,35 0,50 0,02 1,00 1,20 0,80 4,86 

Organisationsmidler 0,40   0,40 

Skøn for Reguleringsordningen 0,29 ÷   0,32 0,61 

Skøn for Privatlønsværnet 0,00 0,00   0,00 0,00 

I alt 0,99 0,64 0,50 0,42 1,00 1,20 1,12 5,87 

Skøn for årlig reststigning 0,20 0,20 0,20 0,60 

Skøn for årlig inflation 0,80 1,50 1,50 3,80 



O.15 Styrkelse af det lokale 

samarbejde 

• Parterne er enige om at styrke det lokale samarbejde ved en justering 
af MED-forhandlingsorganets og MED-hovedudvalgets kompetencer 
for derved at sikre en hurtigere og smidigere proces ved en 
genforhandling af en lokal MED-aftale 

• Den nuværende praksis vedrørende parternes håndhævelse af 
arbejdsmiljøarbejdets organisering ophører 

• Iværksættelse af projekt med fokus på lokal dialog og samarbejde 
med mulighed for kommunale forsøg 
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O.15 Psykisk arbejdsmiljø 

 

 

• Parterne er enige om et øget fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø fremadrettet, blandt andet ved: 

• Tilbud om arbejdspladsbesøg af et rejsehold, der kan 
understøtte arbejdet med psykisk arbejdsmiljø 

• Formidlingsindsats omkring gevinsterne ved et godt 
psykisk arbejdsmiljø 
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O.15 Det inkluderende 

arbejdsmarked 

• Parterne er enige om at fortsætte og styrke dialogen og 
samarbejdet om det inkluderende arbejdsmarked 

 

• Der er indgået en aftale om fleksjob, der omhandler løn- 
og ansættelsesvilkår for fleksjobansatte, der ansættes den 
1. juni 2015 eller senere 
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