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Digitalisering  



Løn som rekrutteringsredskab
OK 18:

Rekrutteringspulje målrettede 0,3 pct af lønsummen til SOSU-assistenter og sygeplejersker

→ 30-40 pct højere lønstigninger end den gennemsnitlige kommunale medarbejder

OK21:

Rekrutteringspulje på 0,075 pct. af lønsummen til SOSU-området

Lønstrukturkomite nedsat oktober 2021 som skal afrapportere i november 2022:

▪ Analysere lønstrukturer og lønudvikling. ”Også rekrutteringsforhold på kort og langt sigt 
er en del af analysen”

▪ Belyse effekter og konsekvenser af eventuelle ændrede lønstrukturer samt belyse 
muligheder for at udvikle løndannelsen inden for rammerne af den danske aftalemodel 
på det offentlige område.



Budskaber om lokal løn

”Vi skal overveje, om de redskaber, vi tager i brug, virker overvejende i den retning, at 
det bare bliver en kamp om de samme hænder, eller om der er elementer, der også 
trækker i retning af at øge arbejdskraftudbuddet. Vi har set begge dele i den senere 
tid..”

”Det er et dilemma, vi skal være ærlige omkring. Der er kamp om de hænder, der nu 
engang er, og løsningen ligger ikke lige for. Der er lige nu en diskussion derude om 
lønkonkurrence mellem kommunerne, og udfordringen ligger i, at vi kan risikere at 
komme ind i en spiral, hvor vi overbyder hinanden på løn i kommunerne. Det kan 
ende i en situation, hvor vi skævvrider økonomien og samarbejdet i kommunerne.”

”…man skal bare være klar over, at hvis man for eksempel kaster sig ud i en lønspiral, så 
er det meget tænkeligt, at den vil blive mødt omgående fra de omkringliggende 
kommuner. Så risikerer du at være lige vidt og med den samme arbejdskraftmangel, 
men du har bare brugt flere penge.”

- Michael Ziegler, Danske Kommuner, d. 5. maj 2022


