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Moderniseret råderumspapir 

KL har i samarbejde med repræsentanter fra 

organisationerne i KTO og SHK modernise-

ret lokallønsaftalernes bilag om det lokale 

økonomiske råderum.  

Det nye bilag ses her  

 

Overenskomstparterne har dermed 

gennemført O.13-projektet om råde-

rumsbilag, der blev omtalt i Løn og 

Personalenyt nr. 2013/34 af 13. marts 

2013. 
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Formålet 

Projektets formål var at opdatere og ak-

tualisere råderumsbilaget med et nuti-

digt sprogbrug og udfolde forståelsen af 

de elementer, der indgår i det lokale 

råderum. Dermed kan bilaget medvirke 

til en bedre forståelse af, hvordan et 

råderum til lokal løndannelse kan opstå. 

Hvad er der sket? 

 Det er præciseret, at lokal løn-

dannelse kan bidrage til at un-

derstøtte strategiske indsats-

områder 

 Det gamle råderumspapir var 

skrevet tilbage i 1998 i forbin-

delse med ny løns indførelse.  

Det nye bilag indeholder et af-

snit om lokal løndannelse i til-

bageblik, så også nye lokale 

forhandlere kan få indblik i hi-

storikken, og blive bekendt 

med de begreber, der ofte tales 

om, som fx forlodsfinansiering. 

 

 Et link er indsat til KRL’s kom-

munale lønstatistik, så de nye 

lokale forhandlere er opmærk-

somme på dette værktøj. 

 

 Bilagets tolv punkter med æn-

dringer, som kan øge eller 

mindske råderummet til for-

handling, er fortsat en del af 

papiret. Nu er punkterne udfol-

det og sat op på en lidt ander-

ledes måde i et forsøg på en 

mere struktureret fremstilling. 

 

 Reguleringsordningen er fortsat 

omtalt, og derudover er gen-

nemsnitsløngarantien nu om-

talt for at nævne alle regule-

ringsmekanismer i forhold til 

den kommunale løndannelse. 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_63900/cf_202/Det_lokale_-konomiske_r-derum.PDF
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Hvad er der ikke sket? 

Det moderniserede bilag indeholder in-

gen ændringer af reglerne for lokal løn-

dannelse, dvs. ikke yderligere proces-

suelle eller materielle krav til kommu-

nen eller den lokale faglige repræsen-

tant. 

Inspiration til lokal løndannelse i øvrigt 

kan hentes på KL’s site om temaet på 

http://www.kl.dk/Arbejdsgiver--og-

lonforhold/Lokal-londannelse/ 

Den videre proces 

Bilaget vil blive indsat i lokallønsaftaler-

ne som led i O.13-redigeringen. 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende oven-

stående kan rettes til: 

 
Chefkonsulent Camilla V. Hagensen,  

tlf. 3370 3428, e-mail cvh@kl.dk 

Konsulent Tina Vester Jensen,  

tlf. 3370 3729, e-mail tvj@kl.dk 

Chefkonsulent Gitte Lind Lyngskjold, 

tlf. 3370 3424, e-mail gly@kl.dk 
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