
Løn

Når der ved overenskomstforhandlingerne bliver afsat 
midler til generelle lønstigninger til dig og dine kollega-
er, betyder det, at løntrin og kronetillæg reguleres med 
en aftalt procentuel stigning.  

Vi mener i Sundhedskartellet, at de generelle løn-
stigninger som minimum skal sikre din realløn. De 
generelle lønstigninger kan være forskellige i staten, 
kommunerne og regionerne. Dette hænger sammen 
med at der er en række faktorer som spiller ind, når det 
fastlægges hvor store stigninger der er plads til, og på 
hvilket tidspunkt. 

Reguleringsordningen
Reguleringsordningen har eksisteret siden midten af 
1980’erne, og hensigten har været at sikre parallelitet i 
lønudviklingen mellem det private arbejdsmarked og 
de offentlige forhandlingsområder, henholdsvis kom-
muner, regioner og staten.

Reguleringsordningen fungerer på den måde, at hvis 
lønudviklingen har været større på det private arbejds-
marked end på det offentlige arbejdsmarked, får de 
offentligt ansatte en lønstigning, som svarer til 80 % 
af forskellen. Hvis lønudviklingen omvendt har været 
lavere på det private arbejdsmarked end i det offent-

lige, trækker man 100 % af forskellen fra de generelle 
lønstigninger. 80/100-skævheden er det såkaldte 
privatlønsværn. Lønstigninger på grund af regulerings-
ordningen har typisk været udmøntet som generelle 
lønstigninger.

Puljemidler
Ud over de generelle lønstigninger, har der været tra-
dition for at afsætte midler til forhandlinger af emner, 
som ikke går på tværs af alle grupper. Puljemidlerne 
eller midlerne til de forskellige grupper har varieret 
meget i størrelse ved de respektive overenskomstforny-
elser. Puljemidlernes størrelse har blandt andet været 
påvirket af hvor mange midler der var til rådighed, når 
de generelle lønstigninger skulle sikre reallønnen. Pul-
jemidlerne har typisk været anvendt til forbedringer 
som ikke er ens for alle. Det kan være forbedringer af 
arbejdstidsaftalen, forhøjelse af pension til afgrænsede 
grupper eller lønforbedringer til udvalgte grupper.

Spørgsmål
• Er løn den højeste prioritet? Er løn vigtigere end 

forbedringer af fx pension og arbejdstid?
• Skal alle stige lige meget i løn?
• Skal den lokale løndannelse være et emne ved over-

enskomstforhandlingerne?

Hvad viser figuren?
Søjlerne viser rammernes størrelse ved overens-
komstforhandlingerne de sidste 20 år. Der er 
både to- og tre-årige overenskomster.

Den stiplede linje viser prisudviklingen i over-
enskomstperioden. Når søjlerne er højere end 
den stiplede linje, er lønnen steget mere end 
prisudviklingen, og der har været en realløns-
udvikling. 
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