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Lokal løndannelse – Skive Kommune

I overenskomstperioden 1. april 2018 - 31. marts 2021 er der i lighed med 
sidste overenskomstperiode fortsat ikke centralt afsat nye midler til lokal løn.
Dvs. der er ingen forlodsfinansiering og ingen udmøntningsgarantiforpligti-
gelse og midlerne til lokal løndannelse skal findes indenfor rammerne af bud-
getterne på de enkelte arbejdspladser i Skive Kommune.

Skive Kommune ønsker, at prioritere lokal løn indenfor det økonomiske råde-
rum. Dette skal ske i gode dialoger mellem ledere og de forhandlingsberetti-
gede organisationer/medarbejderrepræsentanter med henblik på, at sikre til-
fredsstillende lokale lønforhandlingsprocesser og fælles forståelse for det øko-
nomiske grundlag for forhandlingerne.

Skive Kommune vil gerne have, at der fastlægges processer, som giver me-
ning lokalt for lønforhandlingerne i Skive Kommune. På baggrund heraf har 
der været ført drøftelse i Skive Kommunes Hoved-MED om tilrettelæggelse af 
proces for lokal løndannelse i Skive Kommune i overenskomstperioden. Dette 
ændrer ikke ved organisationernes forhandlings- og aftaleret i forbindelse 
med nyansættelser, væsentlige stillingsændringer og ved andre omstrukture-
ringer og arbejdsomlægninger, som medfører væsentligt ændret stillingsind-
hold.

Efter drøftelse i Skive Kommunes Hoved-MED den 12. juni 2018 er der udar-
bejdet vedlagte overordnede tidsplan, som udgør en vejledende ramme for 
lokal løndannelse i Skive Kommune for overenskomståret 2018-2021.

De centrale overenskomstparter har aftalt, at der føres lønpolitiske drøftelser 
med de enkelte faglige organisationer, som led i de årlige lønforhandlinger, 
med mindre andet aftales. For så vidt angår bl.a. Lærerforeningen og FOA 
vedr. social- og sundhedspersonale føres der lønpolitiske drøftelser, hvis en 
af parterne begærer det. På baggrund af Skive Kommunes decentrale organi-
sering, foretages sådanne drøftelser på decentralt niveau.

Med venlig hilsen

Anni Taulborg
Teamleder

Den forhandlingsberettigede organisation/lokal repræ-
sentant
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