
Rammen 

”Rammen” er betegnelsen for de udgifter, som arbejds-
giverne vil få som følge af et overenskomstforlig.

Det vil sige, det er en opgørelse af den samlede omkost-
ning ved forliget, uanset hvornår i perioden udgifterne 
rent faktiske bliver udbetalt. Den dækker over lønstig-
ninger, andre forbedringer af vores aftaler, fx barsel- eller 
seniorvilkår, midler til organisationsforhandlinger samt 
andre projekter, som bliver aftalt ved forhandlingerne mv.

Rammens størrelse
Rammens størrelse er bestemt af en række faktorer som 
ligger udenfor forhandlingsrummet. Størrelsen påvirkes 
blandt andet af hvor lang aftaleperioden er, og hvor sto-
re udgifter ”der er plads” til i kommunernes og regioner-
nes økonomi på baggrund af økonomiaftalerne. 

Forhandlingerne om rammen tager afsæt i forventnin-
gerne til den private lønudvikling og forventningerne 
til den såkaldte reststigning. Reststigningen er be-
tegnelsen for den lønudvikling som ligger ud over de 
lønstigninger, der er aftalt i forliget, blandt andet lokale 
lønforbedringer, erfaringsbestemte lønstigninger og 
ændringer i gennemsnitslønnen på grund af ændrin-
ger i personalesammensætningen. Reststigningen kan 
være positiv eller negativ.

Med en reguleringsordning bliver lønudviklingen på 
det kommunale og det regionale område bestemt af 
lønudviklingen på det private område. Regulerings-
ordningen sikrer parallelitet i lønudviklingen mellem 
det private arbejdsmarked og henholdsvis kommuner, 
regioner og staten. 

Det vil sige, hvis den samlede effekt af de centralt af-
talte lønstigninger og de lokalt aftalte lønstigninger er 
forskellig fra den private lønudvikling, sikrer regule-
ringsordningen paralleliteten.  

Når rammen bliver aftalt, er det forventningerne til de 
private lønstigninger, forventningerne til de forhold 

som påvirker henholdsvis den kommunale, regionale 
og statslige lønudvikling, som forhandles. Derudover 
forhandles profilen i forliget, det vil sige hvornår for-
bedringerne skal komme til udbetaling. 

Hvis rammen skal forhøjes yderligere, forudsætter det 
at der tilføres midler ”udefra”- for eksempel fra Folke-
tinget.

Anvendelsen af rammen
Midlerne i rammen kan dels anvendes til generelle 
forbedringer og dels til forbedringer som alene vedrører 
Sundhedskartellet grupper (de specielle forhandlinger).

De generelle forbedringer er lønstigninger, eventuelle 
udmøntninger fra reguleringsordningen, forbedrin-
ger af de generelle aftaler mv. De generelle aftaler er 
de aftaler som gælder for alle grupper i henholdsvis 
kommuner og regioner, for eksempel ferieaftalen eller 
aftale om familiemæssige vilkår.

De generelle forbedringer forhandles af Forhandlings-
fællesskabet, hvor Sundhedskartellet sidder med i 
forhandlingsdelegationerne

Forbedringerne som kun påvirker Sundhedskartellets 
overenskomster og arbejdstidsaftaler bliver forhandlet 
at Sundhedskartellets organisationer. De bliver finan-
sieret at de midler til organisationsforhandlinger, som 
bliver reserveret indenfor rammen til formålet. Det er 
ved disse forhandlinger de enkelte organisationer afta-
ler de forbedringer, der er vigtige for netop deres med-
lemsgrupper.  Udgangspunktet er, at organisationernes 
”pulje” udgør den samme procent af organisationens 
lønsum, så hvis nogle grupper skal tilgodeses, vil det 
være på bekostning af forbedringer til andre grupper. 

Den samlede ramme består således af udgifterne til 
de generelle forbedringer som forhandles af Forhand-
lingsfællesskabet og af de forbedringer som Sundheds-
kartellet organisationer forhandler til egne grupper.


