
Procedureaftale 

Procedureaftale for lønforhandlinger  

Denne aftale er indgået mellem Viborg kommune og de underskrivende faglige organisationer. 
Aftalen er indgået med henblik på at fremme afviklingen af lokale lønforhandlinger i Viborg 
Kommune og er i øvrigt indgået inden for rammerne af de centrale overenskomstaftaler om lokal 
løndannelse. 

Der er 9 centrale overenskomstaftaler om lokal løndannelse samt aftaler herom i AC-overenskomsten. 
Der er visse forskelle i aftalerne, men også en del fællesgods. Udgangspunktet for denne 
procedureaftale er disse fælles forhold samt i øvrigt forhold der lokalt er enighed om vil være 
hensigtsmæssige for afviklingen af den lokale løndannelse. Hensigten er således at de lokale 
aftaleparter har et minimumsafsæt for lokale lønforhandlinger. 

Lokal løndannelse i Viborg Kommune giver mulighed for at de lokale parter kan indgå aftaler om 
løn, der passer til konkrete og lokale behov, arbejdspladser og arbejdsopgaver både for de enkelte 
ansatte og for grupper af ansatte. Heraf følger et ansvar for aktivt at anvende og udvikle den lokale 
løndannelse, herunder at rette fokus mod de muligheder, der er i det lokale økonomiske råderum. Det 
lokale økonomiske råderum er de midler - varige og midlertidige - der er til rådighed til de lokale 
forhandlinger. 

Lokal løndannelse kan bidrage til at understøtte strategiske indsatsområder, f.eks. ved at understøtte 
kvaliteten i opgaveløsningen, større omstillingsprocesser, innovation, mål og resultater, mere 
effektive arbejdsmetoder og øget produktivitet. Lokal løndannelse kan endvidere understøtte 
rekruttering og fastholdelse af ansatte og understøtte de ansattes engagement og udvikling af 
kompetencer. 

Effektive og gode lokale forhandlingsprocesser baseret på dialog, åbenhed og fælles viden om 
prioriteringer af den lokale løndannelse er afgørende for, at lokal løndannelse fungerer godt. 

Der bør være sammenhæng mellem løn- og personalepolitikken samt en synlig forbindelse mellem 
gruppens eller den enkelte ansattes løn og opgaveløsning og kvalifikationer. 

De lokale parter - herunder tillidsrepræsentanterne, har ansvar for at sikre effektive og gode 
forhandlingsprocesser samt for, at lokal løn kan understøtte udvikling og indsatsområder lokalt.  

Procedureaftalens omfang 

Denne aftale omfatter alle lokale lønforhandlinger i Viborg Kommune. Der kan - i medfør af de 
centrale aftaler om lokal løndannelse - indgås lokale aftaler om følgende: 

 Kvalifikationstillæg  
 Funktionstillæg  
 Løntrinsændringer  
 Pensionsforbedringer  



 Udgifter til uddannelsesformål, hvis der i den relevante aftale om lokal løndannelse er 
hjemmel hertil  

 Aftaler om éngangsbeløb  
 Resultatløn  

Lokale lønaftaler kan indgås såvel i forbindelse med nyansættelse som løbende under 
ansættelsesforholdet. 

Lokale lønaftaler kan indgås som individuelle lønaftaler eller som forhåndsaftaler. 

Forhandlingskompetence 

Aftale- og forhandlingsretten varetages på lønmodtagerside af den lokale forhandlingsberettigede 
organisation. I enkelte tilfælde er det den centrale organisation, der forhandler og indgår aftaler. Hvis 
organisationen uddelegerer aftale- og forhandlingsretten til en tillidsrepræsentant eller en 
fællestillidsrepræsentant på arbejdspladsen meddeles dette særskilt. I enkelte overenskomster kan 
forhandlingsretten - men ikke aftaleretten - for visse ansatte, være delegeret til den ansatte selv. 
Organisationerne kan i øvrigt indgå i forhandlingsfællesskaber, der kan omfatte samtlige eller et antal 
af de forhandlingsberettigede organisationer. 

På arbejdsgiverside følger kompetencen til at indgå såvel individuelle lønaftaler som forhåndsaftaler 
ansættelses- og afskedigelseskompetencen. Denne kompetence er i udgangspunktet delegeret fra 
kommunaldirektøren til direktørerne, men søges herefter i videst muligt omfang delegeret til 
decentralt afdelings- eller institutionsniveau. Jf. Viborg Kommunes delegationsprincipper fra 15. 
marts 2007 skal forhandlinger om indgåelse af forhåndsaftaler imidlertid altid ske i et samarbejde og 
med løn- og forhandlingsmæssig bistand fra Løn og Forhandling i Økonomi- og Personalestaben. 
Hensigten hermed er at tilbyde forhandlings- og beregningsmæssig assistance og at sikre at 
bagvedliggende lovgivning, overenskomster m.v. følges.  

For at fastholde den ønskede koordinering, er det besluttet, at forhåndsaftaler/lokalaftaler fremover 
for at have endelig gyldighed - udover den decentrale leders og organisationens underskrift - ligeledes 
skal forsynes med en underskrift fra Løn og Forhandling. Omfanget af involvering i de respektive 
forhandlingsforløb, aftales i øvrigt konkret mellem Løn og Forhandling og den eller de 
forhandlingsberettigede ledere. 

Alle medarbejdere har ret til en lønsamtale med sin leder. Den egentlige lønforhandling og 
efterfølgende eventuelle aftaleindgåelse skal imidlertid ske mellem den forhandlingsberettigede 
organisation / tillidsrepræsentant og den forhandlingsberettigede leder. 

Det økonomiske råderum 

Udover eventuel forlodsfinansiering, kan nedenstående elementer påvirke det lokale, økonomiske 
råderum i opad- eller nedadgående retning. Råderummet er således en dynamisk størrelse. 

 Personaleomsætning, f.eks. hvor ansatte med et langt anciennitetsforløb og høj løn erstattes 
af ansatte uden eller med et kortere anciennitetsforløb og lavere løn eller omvendt.  

 Personalesammensætning, f.eks. hvor ansatte med længerevarende uddannelser og højere løn 
erstattes af ansatte med korterevarende uddannelser og lavere løn eller omvendt.  



 Overgangstillæg eller garantitillæg der bortfalder.  
 Forhåndsaftaler og funktionsløn, f.eks. ved indgåelse, ændring af eller opsigelse/bortfald af 

en aftale eller funktion.  
 Bestemmelser i centrale overenskomster, hvorefter der f.eks. for uddannelse eller særlig 

funktion, lokalt skal aftales løntillæg.  
 Vakancer og andre fraværssituationer.  
 Central finansiering af afledte lokale effekter.  
 Øvrige driftsmidler( ”ikke-lønkroner”) konverteres til lønkroner, eller omvendt.  
 Eventuel overførsel af overskud hhv. underskud for et budgetår til det følgende.  
 Øget indtjening.  
 Puljer, som lokalt måtte være afsat for at kunne bruges, hvor der er særlige behov.  
 Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse eventuelt udmøntet som lokalløn.  

Der er ikke centralt aftalt forpligtelser til - krone for krone - at genanvende de lokale lønmidler, der 
allerede er i kommunerne, primært fra tidligere forlodsfinansierede lokale lønmidler. Det er imidlertid 
forudsat i økonomien bag de seneste overenskomstrunder, at lokal løns andel af den samlede løn i 
kommunerne bevares. Viborg Kommune vil sikre, at der på kommuneniveau følges med i og følges 
op på udviklingen i den lokale løns andel af den samlede løn. Sådanne oplysninger om den lokale 
løns andel gøres tilgængelig for organisationerne og disses repræsentanter.  

Lokalløn ved nyansættelser og ved visse stillingsændringer 

Parterne er enige om, at følgende procedure anvendes i forbindelse med lønfastsættelse ved 
nyansættelser: 

a) Lønforholdene skal så vidt muligt være på plads inden en stilling tiltrædes. Den ansvarlige leder 
tager hurtigst muligt kontakt til den relevante forhandlings- og aftaleberettigede organisation/tillids- 
repræsentant. 

b) Hvis lønindplaceringen for en nyansat medarbejder af praktiske grunde ikke er på plads inden 
stillingen tiltrædes, kan én af følgende muligheder anvendes: 

 Der indgås en midlertidig aftale om lønvilkårene  
 Der udbetales grundløn og centralt aftalte løndele  
 Der udbetales acontoløn svarende til kommunens løntilbud til den pågældende, idet 

tilbuddet forudsættes at være større end overenskomstens mindsteløn  

c) Hvis der ikke inden 3 måneder efter ansættelsen er opnået enighed om lønforholdene, bilægges 
tvisten efter reglerne om løsning af interessetvister om grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. 

Parterne er enige om, at der ved stillingsændringer som medfører væsentligt ændret stillingsindhold, 
snarest muligt og forinden ændringerne gennemføres, skal være gennemført forhandlinger om løn- 
og ansættelsesvilkår. 



Lønpolitiske drøftelser 

Det fremgår af de centrale aftaler for følgende: SOSU-området (FOA), LC samt Hus/Ren-området 
(FOA og 3F) at der årligt føres lønpolitiske drøftelser mellem kommunen og de enkelte 
organisationer, hvis én af parterne begærer det. 

For organisationer omfattet af Fællesaftale om lokalløn (09.01) - HK, Dansk Metal, Dansk 
Socialrådgiverforening, 3F, Forhandlingskartellet, Teknisk Landsforbund m.fl. - for organisationerne 
inden for det pædagogiske område, det tekniske område, chefer, bibliotekarer m.fl., akademikere og 
organisationerne inden for Sundhedskartellet er det centralt aftalt, at der føres lønpolitiske drøftelser 
med de enkelte organisationer som led i de årlige lønforhandlinger, med mindre andet aftales lokalt. 

Parterne i denne procedureaftale er enige om, at en lønpolitisk drøftelse med de enkelte organisationer 
giver bedst mening i forbindelse med de konkrete lønforhandlinger - herunder særligt når der 
forhandles om forhåndsaftaler o. lign. 

Med afsæt i bl.a. Viborg Kommunes lønpolitik vil decentrale lønpolitiske drøftelser inden for de 
enkelte organisations- og fagområder med fordel kunne omhandle bl.a. følgende forhold: 

Hvad er væsentlige faktorer for at skabe anerkendelse og udløse løn  

 Hvorledes parterne i de lokale lønforhandlinger kan sikre, at løn anvendes med henblik på at 
fremme en effektiv, serviceorienteret opgaveløsning af høj kvalitet  

 Hvorledes parterne i de lokale lønforhandlinger kan sikre, at løn ydes efter synlige og 
gennemskuelige kriterier, som er alment accepterede og lagt åbent frem  

 Hvorledes parterne i de lokale lønforhandlinger kan sikre, at Viborg Kommunes 
grundlæggende værdier - mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod - tilgodeses.  

Overordnede lønpolitiske drøftelser af mere generel karakter sker desuden i Viborg Kommunes 
Hoved-MED, jf. herved MED-udvalgets årshjul. 

Endelig er parterne enige om, at det er en naturlig del af de halvårlige dialogmøder der holdes med 
Viborg Kommune og de lokale faglige organisationer, at drøfte sådanne overordnede lønpolitiske 
temaer. 

Regler og frister for lokale lønforhandlinger 

Det fremgår af de centrale aftaler for følgende: SOSU-området (FOA), LC samt Hus/Ren-området 
(FOA og 3F), at der forhandles en gang årligt, hvis én af parterne anmoder om det. Det anbefales i 
øvrigt at der fastlægges en proces med regler og frister. 

For organisationer omfattet af Fællesaftale om lokalløn (09.01) - HK, Dansk Metal, Dansk 
Socialrådgiverforening, 3F, Forhandlingskartellet, Teknisk Landsforbund m.fl. - for organisationerne 
inden for det pædagogiske område, det tekniske område, chefer, bibliotekarer m.fl., akademikere og 
organisationerne inden for Sundhedskartellet er det centralt aftalt at kommunen indkalder til et samlet 
møde med de lokale repræsentanter for organisationerne, med henblik på at indgå en aftale om 
tidfrister og regler for de lokale forhandlinger. Det fremgår i øvrigt af den centrale aftale, at der som 
udgangspunkt forhandles én gang årligt, med mindre andet aftales lokalt. 



For alle gælder imidlertid, at hvis der ikke er aftalt frister og regler, afholdes forhandling senest 6 
uger efter modtagelse af en forhandlingsbegæring, med mindre andet aftales.  

Parterne i denne procedureaftale er enige om, at eventuelle regler og frister for de enkelte 
forhandlingsforløb sker decentralt mellem de forhandlingsberettigede parter. 

Under alle omstændigheder er parterne enige om følgende: 

Der forhandles som udgangspunkt én gang årligt med mindre andet aftales lokalt. Forslag der ønskes 
drøftet, skal normalt fremsættes skriftligt overfor den anden part. Hvis ingen af parterne fremsætter 
krav om forhandling, tages ikke initiativ til afholdelse af forhandling. 

Hvis der ikke er aftalt frister og regler, afholdes forhandling senest 6 uger efter modtagelse af en 
forhandlingsbegæring, medmindre andet aftales. 

Datagrundlag og forhandlingsmøder 

Ved påbegyndelse af forhandlingerne udveksler parterne forhandlingsoplæg indeholdende de forhold, 
der ønskes forhandlet - herunder eventuelle emner for lønpolitiske drøftelser. 

Medarbejdernes forhandlingsberettigede part skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger 
om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som den forhandlingsberettigede part repræsenterer, 
herunder en liste over de ansatte. Hvis de relevante oplysninger ikke automatisk tilgår den 
forhandlingsberettigede part, skal oplysningerne udleveres på begæring. 

Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger gælder - den obligatoriske lønstatistik vil 
kunne downloades fra www.krl.dk forud for den lokale forhandling. 

Formidling af aftaleresultatet 

Den nærmeste leder gør aftaleresultatet kendt overfor den enkelte ansatte ved, at denne modtager en 
kopi af den indgåede lønaftale/aftaletekst. 

I aftaler om anvendelse af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn angives de kriterier, der har 
dannet grundlag for aftalen. Kriterierne bør fremtræde med en synlig sammenhæng mellem 
opgavevaretagelsen og betalingen herfor. 

Det fremgår i øvrigt af de centrale aftaler herom, at lokalt aftalte tillæg, aftalt pr. 1. januar 2011 eller 
senere, skal forsynes med en beskrivende betegnelse (lønseddeltekst), der skal fremgå af lønsedlen, 
når tillægget udbetales. 

Ikrafttræden og opsigelse 

Denne aftale træder i kraft den 1. juli 2014. Samtidig bortfalder Procedureaftale for lønforhandlinger 
i Viborg kommune af 28. marts 2012. 



Aftalen kan fraviges ved konkret aftale mellem ledelsen og den faglige 
organisation/forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant inden for det pågældende område. 

Aftalen kan af begge parter - på lønmodtagerside af den enkelte organisation eller et fællesskab af 
organisationer - opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. 

Viborg, den 1. august 2014 

Viborg Kommune / Organisation 

Centrale aftaler om lokal løndannelse.  

Administrativt område: 
Fællesaftale om lokalløn 09.01 
Blik- og Rørarbejderforbundet  
Dansk El-Forbund  
Dansk Metal  
Dansk Socialrådgiverforening  
Fagligt Fælles Forbund – 3F  
Forhandlingskartellet  
HK/KOMMUNAL  
Malerforbundet i Danmark  
Fødevareforbundet NNF  
Serviceforbundet  
Teknisk Landsforbund 

Social‐ og sundhedspersonale: 
Aftale om lokalløndannelse for social- og sundhedspersonale.09.02 
FOA - Fag og Arbejde 

Undervisningsområdet: 
Aftale om lokalløndannelse for lærere m.fl.09.03 
Lærernes Centralorganisation (LC) 

Sundhedskartellets område: 
Aftale om lokalløndannelse for sundhedskartellets område.09.04. 
Sundhedskartellet består af: 
Dansk Sygeplejeråd  
Ergoterapeutforeningen  
Danske Fysioterapeuter  
Kost & Ernæringsforbundet 

Tandlæger, bibliotekarer, musikskolelærere m.fl.: 
Aftale om lokalløndannelse for tandlæger, bibliotekarer og musikskoleledere/-lærere 09.05. 

Bibliotekarforbundet  
De Offentlige Tandlæger  



Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet  
Tandlægeforeningen 

Pædagogisk område: 
Fællesaftale for pædagogisk område 09.06. 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund  
FOA – Fag og Arbejde  
Socialpædagogernes Landsforbund  
Fagligt Fælles Forbund (3F)  
Dansk Metal 

Teknisk område: 
Fællesaftale om lokalløndannelse på det tekniske område 09.07. 

FOA - Fag og Arbejde  
Fagligt Fælles Forbund – 3F  
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund  
Dansk Formands Forening  
Serviceforbundet  
Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk  
3F Sømændene 

Hus/ren‐området: 
Aftale om lokalløndannelse for hus/ren-området 09.08. 

FOA - Fag og Arbejde  
Fagligt Fælles Forbund - 3F 

Chefer: 
Aftale om ny løndannelse for chefer 09.09. 

Arkitektforbundet  
Danmarks Jurist- og Økonomforbund  
Foreningen af Kommunale Chefer  
HK/KOMMUNAL  
Ingeniørforeningen, IDA  
Lærernes Centralorganisation 

For akademikere m.fl. fremgår vilkårene for lokal løndannelse direkte af overenskomsterne 

 


