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I analyserapporten om Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor kommer Produktivitetskommissionen med sin første vurdering af, hvad der skal til for at hæve produktiviteten
i den offentlige sektor, og hvor barriererne for at indfri potentialet ligger.
Ét – blandt flere – rammevilkår for ledere og medarbejdere er overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked, der fastlægger vilkår for løn og arbejdstid.
En vurdering af de offentlige overenskomster og en sammenligning med overenskomsterne
på det private arbejdsmarked er ikke ligetil. Produktivitetskommissionen gør forsøget, da det
er vores vurdering, at hvis den offentlige sektor skal forny sig og skabe flere frihedsgrader i
opgaveløsningen, forudsætter det blandt andet, at parterne på det offentlige arbejdsmarked
også er villige til at se på overenskomsterne med friske øjne.
Baggrundsrapporten Overenskomster, arbejdstid og løndannelse i den offentlige sektor er
således det analytiske grundlag for de anbefalinger, som Produktivitetskommissionen kommer med til overenskomstparterne i kapitel 5 og 8 i vores tredje analyserapport.
Analyserne og vurderingerne er alene Produktivitetskommissionens, men vi takker Michael
Christiansen, Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Niels Westergård-Nielsen for at have
gennemlæst en tidlig version af baggrundsrapporten.
God læselyst!

Peter Birch Sørensen
Formand for Produktivitetskommissionen
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Den offentlige sektor løser mange forskellige opgaver, der rækker lige fra uddannelse, sundhedsvæsen, børnepasning og ældrepleje over politi og sikkerhed til veje, vandforsyning og
kloakering. Vi ønsker alle sammen mest mulig velfærd og service af høj kvalitet for de ressourcer, der anvendes på offentlige velfærdsydelser. Med andre ord er vi interesserede i, at
den offentlige opgavevaretagelse er så produktiv og effektiv som muligt.
Som det er tilfældet i den private sektor, afhænger produktivitet og effektivitet i det offentlige
af en række faktorer. Ny teknologi, digitalisering, god ledelse mv. har alle en gavnlig effekt
på produktiviteten og effektiviteten. I den offentlige sektor betyder den høje arbejdskraftsintensitet, at medarbejderne i sig selv også udgør en særdeles vigtig drivkraft for øget produktivitet og effektivitet. En afgørende faktor er derfor optimering af arbejdsgange og samar1
bejdsformer, så medarbejdernes ressourcer bliver brugt bedst muligt. Realisering af disse
gevinster forudsætter, at offentlige ledere og medarbejdere har mulighed for at tilrettelægge
arbejdet på en fleksibel og effektiv måde.
Rammerne og reglerne for, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, er i stort omfang fastlagt i
overenskomster og aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter. I denne baggrundsrapport undersøger Produktivitetskommissionen, om de offentlige overenskomster giver ledere
og medarbejdere tilstrækkeligt gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet på den mest
hensigtsmæssige måde. For at få et perspektiv på de offentlige overenskomsters regulering
af arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse sammenlignes løbende med forholdene i den private
sektor.
En anden væsentlig faktor for øget produktivitet og effektivitet i den offentlige sektor er at
sikre, at medarbejderne er motiverede for at gøre deres arbejde godt. Spændende arbejdsopgaver og indflydelse på jobindholdet er vigtige motivationsfaktorer i såvel det offentlige
som i det private. Men også det at modtage en økonomisk belønning for at opnå gode resultater og yde en ekstra indsats spiller en rolle for mange. Flere offentligt ansatte ønsker da
også større indflydelse på forhandlingen af deres løn.
Hvis løn skal kunne anvendes som motivationsfaktor, forudsætter det, at offentlige ledere
har mulighed for at skabe sammenhæng mellem en medarbejders løn, kompetencer og
præstationer. Overenskomster og aftaler fastlægger i vid udstrækning, hvordan løndannelsen inden for det offentlige finder sted, og dermed i hvilket omfang ledere aktivt kan anvende
løn som et ledelsesværktøj. I denne baggrundsrapport undersøger Produktivitetskommissionen derfor, i hvilket omfang løn bliver brugt som motivationsfaktor, og om offentlige ledere
har samme muligheder for at sikre sammenhæng mellem løn, kompetencer og præstationer
som ledere i den private sektor.
Overordnet set peger baggrundsrapporten på, at de offentlige overenskomster i forskellige
henseender virker begrænsende for lederes og medarbejderes muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt og effektivt. Samtidig er løndannelsen inden for det offentlige kendetegnet ved kun i mindre omfang at give rum til, at løn kan anvendes som en motivationsfaktor.

1

Produktivitetskommissionen (2012).
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De væsentligste konklusioner i baggrundsrapporten fremgår af boks 1.

 Det offentlige overenskomstsystem kan begrænse ledernes og medarbejdernes muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt og effektivt, når der sammenlignes
med forholdene i det private:
 Offentlige overenskomster er karakteriseret ved centralt aftalte regler, der i mindre omfang end de mere rammeprægede private overenskomster lægger op til
lokale tilpasninger af fx arbejdstidsregler, som giver mulighed for en mere effektiv
udnyttelse af ressourcerne.
 Det offentlige overenskomstsystem er på trods af indførelsen af forskellige tværgående regelsæt fortsat mere faggruppeopdelt end det private, hvilket kan besværliggøre en effektiv planlægning af fx arbejdstid på tværs af faggrænser.
 Den decentralisering, der ses i de private overenskomster, hvor ledelsen, tillidsrepræsentanten og medarbejderne på de enkelte virksomheder i vidt omfang selv kan
indgå aftaler om øget arbejdstidsfleksibilitet uden godkendelse af fagforeningen, er
ikke i samme omfang ført igennem i det offentlige. Den offentlige løndannelse er
præget af en høj grad af centralisering, der begrænser de enkelte lederes muligheder for at anvende løn som motivationsfaktor og belønne en særlig indsats.
 Størstedelen af de offentlige lønmidler udmøntes centralt – typisk i form af de samme procentvise lønstigninger til alle ansatte – på trods af, at der kan være forskelle i
produktivitet og efterspørgsel. I det private forhandles størstedelen af lønnen på de
enkelte virksomheder, så der skabes en mere direkte kobling mellem løn, kompetencer og præstationer. Lønspredningen er derfor større i det private end i det offentlige.
 Reguleringsordningen betyder, at den offentlige lønudvikling kobles tæt til den private. Det er dermed de private produktivitetsstigninger, der bliver afgørende for lønudviklingen i det offentlige – ikke produktiviteten i den enkelte offentlige enhed.
 Ledere og medarbejdere i det offentlige bakker generelt op om principperne bag Ny
Løn. Flere medarbejdere ønsker derudover i højere grad selv at forhandle deres løn.
 Ledere og medarbejdere påpeger, at de lokale lønforhandlinger er administrativt
tunge, og at der er få midler reserveret til lokal løndannelse. De peger også på, at
der er en tendens til, at de offentlige ledere udmønter lønmidlerne rutinepræget.
 Erfaringerne fra det private viser, at brugen af præstationsafhængig løn har en positiv effekt på sygefravær, medarbejdertilfredshed og effektivitet. Erfaringerne fra det
private kan ikke nødvendigvis direkte overføres til det offentlige, men også i det offentlige er der tegn på, at præstationsafhængig løn virker motiverende.

6
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En lønmodtagers løn- og ansættelsesvilkår kan grundlæggende være fastlagt i lovgivning, i
overenskomster, som er forhandlet mellem de faglige organisationer og organisationerne på
arbejdsgiversiden, eller ved individuel aftale mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren.
På det danske arbejdsmarked gælder forskellige former for lovgivning, herunder arbejdsmiljøloven og i stigende grad også EU-regulering om fx arbejdstidens længde. Langt størstede2
len af løn- og ansættelsesvilkårene i Danmark er dog fastsat i overenskomster.
Overenskomster er således meget udbredte på det danske arbejdsmarked. På det offentlige
arbejdsmarked er stort set alle de ansatte omfattet af en overenskomst, mens det på det
private arbejdsmarked gælder for omtrent tre ud af fire ansatte, jf. figur 1.

Pct.

FIGUR 1: LØNMODTAGERE DÆKKET AF OVERENSKOMST, OFFENTLIG OG PRIVAT, 2011
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Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening (2012): 242 (tabel 7.1) og egne beregninger.

2

Kristiansen (2008).

Analyserapport 3

7

Forskellen skyldes blandt andet gruppen af akademikere, højere funktionærer og chefer. I
det offentlige er denne gruppe omfattet af overenskomster, mens der i det private er en tradition for, at de som hovedregel selv aftaler deres løn- og ansættelsesvilkår med arbejdsgive3
ren. En anden væsentlig forskel mellem det offentlige og private vedrører tjenestemandsan4
sættelsen – en ansættelsesform, der er særegen for den offentlige sektor.

Det offentlige og private overenskomstsystem er i flere henseender bygget forskelligt op. I
figur 2 og i figur 3 er de overordnede forskelle mellem de to systemer illustreret.
FIGUR 2: OVERENSKOMSTER I DEN PRIVATE SEKTOR
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FIGUR 3: OVERENSKOMSTER I DEN OFFENTLIGE
SEKTOR

Centralt/
tværgående
niveau

Overordnet koordinering
ml. DA og LO

Tværgående aftaler og regelsæt

Fællesoverenskomster
(kun i staten)

Centralt/
brancheniveau

Centralt/
faggruppeniveau

Brancheoverenskomster

Fastlæggelse af løn
og arbejdstidsforhold

Overenskomst/
organisationsaftale

Overenskomst/
organisationsaftale

Overenskomst/
organisationsaftale

Lokalaftale

Lokalaftale

Lokalaftale

Fastlæggelse af løn og
arbejdstidsforhold

Arbejdspladsniveau

Lokalaftale

Lokalaftale

Ikke-akademikere

Lokalaftale

Individuel
aftale mv.
Akademikere, højere
funktionærer og chefer

Arbejdspladsniveau

Alle ansatte

Note: Der er tale om en overordnet, simplificeret fremstilling, der ikke fanger den fulde kompleksitet i de to overenskomstsystemer.
Det gråskraverede område angiver det primære niveau for fastlæggelse af løn- og arbejdstidsforhold.
Kilde: Egen fremstilling på baggrund af Due og Madsen (2006): 18-23, 69-100, 741-770; Kristiansen (2008): 23-57; Lønkommissionen (2010): 441-451.

En væsentlig forskel vedrører spørgsmålet om, på hvilket niveau løn- og arbejdstidsforhold
fastsættes. I det private sker det fortrinsvis på det lokale niveau, det vil sige i de enkelte virksomheder inden for rammerne af centralt aftalte brancheoverenskomster.
Det centrale tværgående niveau spiller en forholdsvis tilbagetrukket rolle i forbindelse med
overenskomstforhandlingerne. De to hovedorganisationer, Landsorganisationen i Danmark
(LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), står primært for den overordnede koordinering af
forhandlingerne og kommer derudover i spil i Forligsinstitutionen, hvor en samlet løsning kan
tilvejebringes via fremsættelse af et samlet mæglingsforslag med sammenkædet afstemning.
De egentlige overenskomstforhandlinger sker i stedet på brancheniveau. I industrien indgås
der fx overenskomst mellem arbejdsgiverorganisationen på industriområdet, DI, og COIndustri, som er en sammenslutning af fagforbund på industriområdet.

3

4
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Dansk Arbejdsgiverforening (2011): 180.
Lidt under 10 pct. af de offentligt ansatte er tjenestemænd (jf. Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Finansministeriets
Forhandlingsdatabase og egne beregninger). Hvor tjenestemandsansættelse tidligere var en udbredt ansættelsesform inden for det
offentlige, ansættes de fleste i dag på overenskomstvilkår. Tjenestemandansættelser finder i dag fortrinsvis sted inden for politiet,
forsvaret og kriminalforsorgen. Tjenestemænd har ingen strejkeret og har derudover en udvidet forflyttelsespligt. Dette modsvares
af tjenestemandspensionsordningen, der indeholder en række elementer, som ikke genfindes i en normal arbejdsmarkedspension,
ligesom tjenestemænd har ret til tre års rådighedsløn ved stillingsnedlæggelse (jf. tjenestemandsloven). Da tjenestemandsansættelse er lukket for de fleste personalegrupper inden for det offentlige, behandles tjenestemænds særlige ansættelsesvilkår ikke
nærmere i denne baggrundsrapport.
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Forhandlingerne inden for brancherne er ikke afkoblet fra hinanden, men finder sted i en
sammenhængende, samordnet proces, hvor aftalerne på industriområdet typisk er normdannende for de øvrige brancher. Tilgangen giver dog mulighed for at tilpasse de generelle
resultater til særlige forhold og behov i den enkelte branche.
Der er derudover tale om rammeprægede overenskomster, som lægger op til og forudsætter, at den endelige og konkrete fastlæggelse af løn- og arbejdstidsforhold sker på virksomhedsniveauet. For langt størstedelen af de privatansatte forhandles lønnen fx i dag lokalt.
Overenskomsternes bestemmelser i forhold til fx arbejdstid kan derudover i mange tilfælde
suppleres eller fraviges i form af lokale aftaler mellem parterne på de enkelte virksomheder.
Baggrunden er bl.a. et ønske om, at ledelse og medarbejdere skal have mulighed for lokalt
at tage højde for den konkrete markeds-, efterspørgsels- og konkurrencesituation, som den
5
enkelte virksomhed står i.
I det offentlige har overenskomsterne ikke den samme rammeprægede karakter. Løn- og
ansættelsesvilkår forhandles i henholdsvis kommuner, regioner og stat fra centralt hold og er
dermed set fra arbejdspladsniveauet i højere grad end i det private på forhånd reguleret i
forskellige centrale aftaler og overenskomster – langt størstedelen af lønnen i det offentlige
6
fastlægges eksempelvis mellem de centrale overenskomstparter.
I kommuner og regioner reguleres løn- og ansættelsesvilkår på to måder. Dels i forskellige
generelle aftaler og regelsæt, som omfatter større grupper af ansatte på tværs af faggrupper,
og hvor generelle spørgsmål om fx barsel, ferie og medindflydelse reguleres. Dels i overenskomster, der sammenfatter de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for de enkelte fag- og
personalegrupper.
På statens område opereres der ligeledes med generelle, tværgående regelsæt. Derudover
forhandler de centrale parter typisk fællesoverenskomster, der sammenfatter de generelle
løn- og ansættelsesvilkår for større grupper af ansatte på centralorganisationsniveau. Fællesoverenskomsterne suppleres af organisationsaftaler, der indeholder bestemmelser om løn
7
og de øvrige vilkår, der er gældende for den enkelte personalegruppe.
Ligesom i det private er der i det offentlige mulighed for lokalt at supplere og/eller fravige
visse af overenskomstens bestemmelser – fx vedrørende arbejdstid – ved at indgå lokalafta8
ler på de enkelte arbejdspladser.
En anden væsentlig forskel mellem det offentlige og private vedrører bredden af overenskomsterne, hvor de private brancheoverenskomster generelt er kendetegnet ved at omfatte
9
flere organisationer og faggrupper.

5

Due og Madsen (2006): 80 har betegnet dette institutionelle setup i det private overenskomstsystem som ”centraliseret decentralisering”. I beskrivelsen af de private overenskomsters regulering af arbejdstid vil vi i løbet af baggrundsrapporten i forskellige sammenhænge tage udgangspunkt i forholdene i industrien. Dels er udviklingen i reguleringen på dette område relativt indgående
beskrevet og analyseret (se fx Due og Madsen (2006), Andersen og Mailand (2005), Ilsøe (2006) og (2009), dels er industrien,
ligesom den offentlige sektor, præget af en forholdsvis høj overenskomstdækning og organisationsgrad (Larsen m.fl. (2010): 253286). Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at forholdene i andre brancher inden for det private ikke nødvendigvis er
identiske med dem i industrien. Selvom branchedækkende rammeoverenskomster med rum til lokal tilpasning er et generelt fænomen i det private, er udviklingen længst fremme i industrien (Due og Madsen (2006): 84), hvor der i vid udstrækning er åbnet op
for, at de lokale parter på virksomhederne kan indrette arbejdstiden fleksibelt (se afsnit 4.2 og 4.3). For så vidt angår løn, forhandles den for langt størstedelen af de privatansatte i vidt omfang lokalt på de enkelte virksomheder. Der er dog også eksempler på
brancher, fx transportområdet, hvor lønnen i overvejende grad fastlægges ved de centrale overenskomstforhandlinger (Due og
Madsen (2006): 787-788).
6
Lønkommissionen (2010): 400-407, 441-454, se også afsnit 5.1.
7
Lønkommissionen (2010): 400-407, 441-454.
8
Lønkommissionen (2010): 450.
9
Due og Madsen (2006): 83-88.
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På industriområdet er de overenskomstmæssige skel mellem faggrupper i vid udstrækning
blevet nedbrudt, så der i dag gælder én overenskomst for alle timelønnede uanset faggrup10
pe. Timelønnede elektrikere, lagermedarbejdere, smede osv. er således omfattet af den
samme overenskomst. På samme måde er der én overenskomst for funktionærerne, uanset
om det er tale om tekniske funktionærer (fx maskinteknikere, bygningskonstruktører eller
11
tekniske tegnere), handels- og kontormedarbejdere eller laboranter mv.
I det offentlige er der som nævnt også forskellige regelsæt, der går på tværs af faggrupper,
ligesom der er overenskomster og arbejdstidsregler, der dækker flere faggrupper.
Eksempelvis er akademikergrupperne i henholdsvis kommuner, regioner og stat omfattet af
12
fælles akademikeroverenskomster. Men fagopdelingen er fortsat et tydeligt kendetegn ved
det offentlige overenskomstsystem. I flere tilfælde gælder der for faggrupper på samme område forskellige vilkår – det gælder fx for folkeskolelærere og pædagoger på en skole eller
13
sygeplejersker og læger på et sygehus.
Samlet set vil en privat leder typisk operere på baggrund af forholdsvis brede og rammeprægede overenskomster, hvor den konkrete fastlæggelse af løn og arbejdstidsforhold sker
på den enkelte virksomhed. En leder i det offentlige planlægger til sammenligning ofte i en
mere kompleks overenskomstmæssig kontekst, hvor løn og arbejdstid i højere grad på for14
hånd er reguleret fra centralt hold og i flere tilfælde varierer fra faggruppe til faggruppe.
Forskellen i overenskomstmæssig kompleksitet kan eksemplificeres ved at se på, hvor mange siders tekst det centralt aftalte regelsæt for sammenlignelige overenskomstområder inden
for henholdsvis det offentlige og det private omfatter.
Ses der fx på HK-området er det i staten reguleret i en organisationsaftale, en fællesoverenskomst og en række tværgående aftaler, jf. tabel 1. HK-området i det private er reguleret i
Landsoverenskomsten for kontor og lager og i samarbejdsaftalen mellem DA og LO. Det
samlede overenskomstgrundlag på HK-området i staten er omtrent fire gange så stort som i
det private.
TABEL 1: ANTAL SIDER I DET CENTRALE OVERENSKOMSTKOMPLEKS PÅ HK-OMRÅDET, I STATEN OG
I DET PRIVATE

Overenskomst/organisationsaftale med bilag

69

Samarbejdsaftale mellem DA og LO
Fællesoverenskomst

81
26

28

Tværgående regelsæt
Arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

5

Rammeaftale om nye lønsystemer

14

10

Andersen og Mailand (2005): 19.
Se Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.
Se Overenskomst for akademikere ansat i kommuner, Overenskomst for akademikere ansat i regioner mv. og Overenskomst for
akademikere i staten.
13
Lønkommissionen (2010): 449, 463, 468.
14
Lønkommissionen (2010): 441-454.
11
12
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Decentrale arbejdstidsaftaler

2

Aftale om generelle krav til bidragsfinansierede pensionsordninger

6

Konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg

4

Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

7

Tjenesterejser

25

Ferie

18

Barsel, adoption og omsorgsdage

14

Orlov til børnepasning

5

Opsparing af frihed

7

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

8

Tillidsrepræsentanter

26

Job på særlige vilkår

8

Senior- og fratrædelsesordninger

22

Rammeaftale om distancearbejde

4

Implementering af deltidsdirektivet

2

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

3

Kompetencefonden

3

Kompetenceudvikling

5

Samarbejde og samarbejdsudvalg

19

Oplæring på særlige vilkår

7

Kontrolforanstaltninger

4

Gruppelivsordning

8

Aftale om arbejdstid for tjenestemænd

21

Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær

9

Finansministeriets bekendtgørelse om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed til
nærmere afgrænsede formål

1

Bekendtgørelse om tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål

1
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11

Cirkulære om tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte i staten, der varetager
ombud o. lign

1

Cirkulære om deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale

2

Aftale om flyttegodtgørelse

13

Tjenestemænds tjenestebolig

16

I alt

387

107

Note: Opgjort per 1.3.2013. Ændringer som følge af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2013 er ikke indarbejdet. Opgørelsen for HK-området i staten omfatter fællesoverenskomsten og organisationsaftalen samt de regelsæt, der er
nævnt heri. Opgørelsen for HK-området i det private omfatter Landsoverenskomsten for kontor og lager indgået mellem
Dansk Erhverv og HK og samarbejdsaftalen mellem DA og LO. Opgørelserne er eksklusiv indholdsfortegnelse og stikordsregister. Udover selve aftaleteksten er tilknyttede cirkulærebemærkninger medtalt som en del af overenskomstkomplekset. Cirkulærebemærkninger har typisk et fortolkende og vejledende indhold, der knytter sig til de enkelte overenskomstbestemmelser, og indgår som sådan i det i administrationsgrundlag, man vil skulle forholde sig til lokalt. Hovedaftaler, lokalaftaler og
voldgiftskendelser i såvel det offentlige som det private er ikke medregnet. Det bemærkes generelt, at en simpel sideoptælling
ikke tager højde for evt. forskelle i kompleksiteten af de regler, der optælles. Sammenligningen giver således alene en overordnet indikation på forskellene mellem de to overenskomstsystemer. Der kan derudover være særlige forhold, der kan influere på antallet af sider – overenskomstkomplekset på det statslige område er fx påvirket af regler, der vedrører kompetenceforhold ministerierne imellem, herunder særlige disponeringshensyn (hjemmel) i forbindelse med lønudbetaling mv.
Kilde: Cirkulære om Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten 2011, Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Områder 2011, Landsoverenskomsten for kontor og lager mellem HK og Dansk Erhverv 2012-2014, Samarbejdsaftale mellem DA og LO 2006.

Det skal bemærkes, at en simpel sideoptælling ikke tager højde for eventuelle forskelle i
kompleksiteten af de regler, der optælles. Sammenligningen giver således alene en overordnet indikation på forskellene mellem de to overenskomstsystemer. Der kan derudover
være særlige forhold, der kan influere på antallet af sider – overenskomstkomplekset på det
statslige område er fx påvirket af regler, der vedrører kompetenceforhold ministerierne imellem, herunder særlige disponeringshensyn (hjemmel) i forbindelse med lønudbetaling mv.
Samlet set er der i det offentlige mere end 440 centrale overenskomster og aftaler, jf. tabel
2.
TABEL 2: CENTRALE OVERENSKOMSTER OG AFTALER I DET OFFENTLIGE, 2010

Antal fælles regelsæt/
generelle aftaler

28

67

74

169

Antal overenskomster/
organisationsaftaler

99

50

129

278

I alt

127

117

203

447

Note: Hertil kommer lokalaftaler indgået på de enkelte arbejdspladser. Hovedaftaler er ikke medregnet.
Kilde: Lønkommissionen (2010): 450.
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Inden for det private er der på DA/LO-området til sammenligning indgået lidt over 200 cen16
trale brancheoverenskomster. En del af forskellen til det offentlige skal givetvis findes i det
forhold, at det primært er de timelønnede og de lavere funktionærer, der er dækket af overenskomst i det private.
Til de private brancheoverenskomster kommer en række virksomhedsoverenskomster, der
er indgået lokalt mellem enkeltvirksomheder og de relevante fagforbund. Virksomhedsoverenskomster har oftest form af tiltrædelsesaftaler, hvor parterne tiltræder den gældende brancheoverenskomst på området. I nogle tilfælde tiltrædes brancheoverenskomsten uden ændringer, i andre tilfælde aftaler parterne at tilpasse udvalgte bestemmelser i brancheoverenskomsten til de konkrete behov på virksomheden.

Siden slutningen af 1980’erne har det private overenskomstsystem gennemgået en markant
udvikling i retning af øget rammestyring og lokal fastlæggelse af løn- og arbejdstidsforhold,
jf. boks 2.

Det private overenskomstsystems udvikling kan groft sagt inddeles i fire faser:
 Fra sin grundlæggelse i 1890’erne og frem til 1970’erne var overenskomstsystemet
præget af en løbende centralisering under DA’s og LO’s kontrol. Overenskomsterne
indeholdt i mange tilfælde en central fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår, om
end lokale lønforhandlinger altid har spillet en væsentlig rolle i fx industrien.
 1970’erne kan ses som krisefase, hvor det efterhånden stod klart, at det centraliserede forhandlingssystem ikke var i stand til at levere løsninger. Ved overenskomstforhandlingerne i 1975, 1977 og 1979 kunne der ikke opnås forlig mellem DA og LO,
og Folketinget måtte træde til med lovindgreb.
 Fra slutningen af 1980’erne og frem har det private overenskomstsystem gennemgået tydelige forandringer. Overenskomster er blevet slået sammen til store sektordækkende overenskomster, og der er sket en overgang fra overenskomster med
præcist fastsatte regler til rammeaftaler, som giver større muligheder for, at den enkelte virksomhed kan aftale fleksible løsninger.
 Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af, at danske virksomheder i højere grad er blevet
udsat for international konkurrence. Denne udvikling tog til i løbet af 1980’erne, hvor
det efterhånden stod klart, at der var behov for en mere fleksibel og virksomhedsnær
fastlæggelse af løn- og arbejdstidsvilkår.
Kilde: Due og Madsen (2006): 18-23, 69-100, 758-770; Kristiansen (2008): 23-57.

Det offentlige overenskomstsystem har også taget visse skridt i retning af en mere fleksibel
indretning af overenskomsterne, men ikke i samme omfang, som i det private, jf. boks 3.

15

DA/LO-området omfattede i 2011 omkring 680.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (Dansk Arbejdsgiverforening (2012): 242
(tabel 7.1)). I kommuner, regioner og stat var der i 2011 omkring 730.000 fuldtidsbeskæftigede (Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor, Finansministeriets Forhandlingsdatabase).
16
Oplyst af Dansk Arbejdsgiverforening.
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 De offentligt ansatte var oprindeligt ikke omfattet af overenskomster, men var ansat
på tjenestemandsvilkår.
 I takt med udbygningen af den offentlige sektor efter 2. verdenskrig og tilkomsten af
en række mere serviceprægede velfærdsopgaver skete der en omfattende udbredelse af overenskomstformen særligt i kommunerne.
 I løbet af 1960’erne afløste overenskomster også i stigende grad tjenestemandsansættelsen på de klassiske myndighedsprægede områder i centraladministrationen.
Det offentlige overenskomstsystem kom hermed til at minde om det private.
 På samme måde som de private overenskomstforhandlinger fandt sted på det centrale niveau, blev også de offentlige overenskomster forankret centralt. Det førte i
slutningen af 1980’erne til en kritik af den komplekse, uensartede og centrale regulering af løn og arbejdstid.
 Gennem 1990’erne og 2000’erne er der taget forskellige skridt i retning af fornyelse
af overenskomstsystemet. Overenskomster er blevet slået sammen, der er introduceret nye lønsystemer og åbnet mulighed for, at man lokalt kan supplere og/eller fravige visse af overenskomsternes regler, fx i forhold til arbejdstid.
 Det er dog ikke tale om en grundlæggende reformering af systemet – det offentlige
overenskomstsystem er fortsat præget af centralt aftalte regler, der ikke på samme
måde som de bredere og mere rammeprægede private overenskomster lægger op til
lokal forhandling og tilpasning.
Kilde: Finansministeriet (1998); Kristiansen (2008): 40-42; Lønkommissionen (2010): 442; Udvalget om større fleksibilitet i det
offentlige aftale- og overenskomstsystem (1988).
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En væsentlig faktor for offentlige lederes og medarbejderes muligheder for at øge produktiviteten og effektiviteten er regulering af arbejdstid. Groft sagt orienterer arbejdstidsregulering
sig mod to spørgsmål.
Det ene spørgsmål vedrører omfanget af betalt frihed og fravær og dermed hvor stor en del
af arbejdstiden, der er til rådighed for institutionerne, når arbejdet tilrettelægges.
Det andet spørgsmål vedrører, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges, det vil sige bestemmelser om, hvordan arbejdstiden kan placeres og fordeles over tid, mulighederne for lokalt at
tilpasse de centrale regler mv.

Som det fremgår af figur 4 og figur 5, er den gennemsnitlige aftalte ugentlige arbejdstid for
en fuldtidsansat på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked gradvist blevet reduceret, indtil den i 1990 udgjorde 37 timer.
FIGUR 5: AFTALT UGENTLIG ARBEJDSTID I DET
OFFENTLIGE, 1960-1990
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FIGUR 4: AFTALT UGENTLIG ARBEJDSTID I DET
PRIVATE, 1960-1990

Note: Det grå område i figuren for det offentlige angiver, at der gjaldt forskellige ugentlige arbejdstider på forskellige områder – for
administrativt personale var arbejdstidens længde eksempelvis 42 timer per uge frem til 1970. På både det offentlige og private område er der i varierende grad mulighed for lokalt at fravige arbejdstidsreglerne.
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening (2012): 248 (Tabel 7.12), Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Hertil kommer forskellige former for børnerelateret frihed (barsel, børns sygdom), seniorordninger, betalt spisepause, helligdage og sygefravær, der typisk er mere udbredte i den offentlige end i den private sektor, jf. boks 4.
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 Barsel
Reglerne i barselsloven, der er gældende for såvel ansatte i det offentlige som i det
private, sikrer udover graviditets-, barsels- og forældreorlov alle forældre retten til en
samlet forældreorlov uden løn og pension på tilsammen 92 uger. De offentlige overenskomster udvider disse rettigheder i videre omfang, end det gør sig gældende i
den private sektor. Offentligt ansatte har fx
 Ret til en længere lønnet graviditetsorlov end i den private sektor.
 Ret til en længere lønnet forældreorlovsperiode.
 Ret til optjening af pension under ulønnet orlov – en ordning, der ikke på samme
måde genfindes i det private.
 Omsorgsdage
Offentligt ansatte forældre har ret til to årlige omsorgsdage med løn per barn til og
med det år, hvor barnet fylder syv år. I den private sektor har ansatte ikke en overenskomstmæssig ret til at afholde omsorgsdage.
 Barnets 1. og 2. sygedag
I den offentlige sektor kan forældre holde fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag.
Privatansatte forældre har i overvejende grad kun ret til at holde fri med løn på barnets 1. sygedag.
 Betalt spisepause
Betalt spisepause er væsentligt mere udbredt i den offentlige sektor end i den private. For de fleste offentligt ansatte følger retten af praksis og kutymer på de enkelte
arbejdspladser, mens retten for en mindre del fremgår af overenskomster og aftaler.
Derudover gælder, at de ansatte i pausen står til rådighed for arbejdsgiveren og efter
konkret behov kan pålægges at udføre arbejdsopgaver i en del af eller hele pausen.
 Seniordage
I det offentlige er der indført forskellige seniorordninger, der afhængigt af område giver ret til seniorbonus, ekstra fridage eller nedsat tid uden lønfradrag. I regionerne er
der for flere grupper aftalt en seniorbonus, som kan konverteres til fridage. I kommunerne er der indført ordninger, der automatisk udløser ekstra fridage til seniorer på
58/60 år. I den private sektor blev der ved overenskomstforhandlingerne i 2012 indgået seniorordninger for forskellige grupper af ansatte, der dog – med få undtagelser
– selv finansierer ordningerne, fx ved at pensionsbidraget reduceres til gengæld for
et tillæg til lønnen.
 Helligdage og fridage
I såvel den offentlige som den private sektor kan de ansatte holde fri med løn på visse helligdage (fx første juledag, Kr. Himmelfartsdag, pinsedag mv.), på visse datobestemte fridage (fx grundlovsdag, 1. maj mv.) og på visse formålsbestemte dage (fx
begravelse, bryllup, flytning mv.).
 Sygefravær
Offentligt ansatte funktionærer og månedslønnede ikke-funktionærer har ret til løn
under sygdom. Det gælder uanset varigheden af sygeperioden. Privatansatte funktionærer har ligeledes ret til løn under sygdom uanset periodens varighed, mens hovedparten af ikke-funktionærerne i det private har ret til løn under sygdom i op til 9
uger fra den første hele fraværsdag.
Note: Oplysninger for det private baserer sig på overenskomsterne på DA/LO-området.
Kilde: Funktionærloven, overenskomster og aftaler på det offentlige og private område.
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Omfanget af de betalte friheds- og fraværselementer svarer for en offentlig fuldtidsansat til
ca. 10 timer om ugen i gennemsnit og for en privatansat til ca. 7,8 timer om ugen i gennemsnit, jf. figur 6 og figur 7. Set i forhold til en aftalt ugentlig arbejdstid på 37 timer giver det en
effektiv ugentlig arbejdstid i det offentlige på ca. 27 timer, jf. figur 6, og i det private ca. 29,2
timer, jf. figur 7.
FIGUR 6: BETALT FRIHED OG FRAVÆR OG EFFEK- FIGUR 7: BETALT FRIHED OG FRAVÆR OG EFFEKTIV ARBEJDSTID, TIMER PER UGE, OFFENTLIG
TIV ARBEJDSTID, TIMER PER UGE, PRIVAT
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Note: Se appendiks 1 for en gennemgang af opgørelsesmetoden.
Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KL, Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Dansk
Arbejdsgiverforening og egne beregninger.

Overenskomster regulerer ikke kun omfanget af betalt frihed og fravær, men også hvordan
den tilbageværende arbejdstid kan tilrettelægges. På dette område har den private sektor
inden for de seneste 20-25 år gennemgået en øget decentralisering.
Hvor fokus tidligere har været på arbejdsugens længde, der jf. ovenfor gradvist blev sat ned
frem mod 1990, rettede interessen sig i løbet af 1990’erne mod at kunne foretage variationer
i den aftalte arbejdstid – fx variere den fra uge til uge, samle den på færre dage mv. Muligheden for at planlægge med fleksibel arbejdstid har i industrien eksisteret siden 1967, men
17
er i løbet af 1990’erne og 2000’erne løbende blevet udbygget.
Perioden, hvori den ugentlige arbejdstid kan varieres, så længe den gennemsnitligt giver 37
timer, betegnes normperioden. En længere normperiode giver alt andet lige ledelse og medarbejdere bedre muligheder for fleksibelt at tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til udsving i aktivitet, efterspørgsel, medarbejdernes behov mv. Hvor størstedelen af de ansatte
på DA/LO-området i slutningen af 1980’erne havde en normperiode på under fire måneder,
har ca. tre ud af fire i dag en normperiode på et år eller derover, jf. figur 8.

17

Andersen og Mailand (2005): 17.
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Udvidelsen af normperioden i den private sektor skete under forudsætning af, at parterne på
virksomhederne selv kunne blive enige om arbejdstilrettelæggelsen, herunder fx at variere
den ugentlige arbejdstid.
FIGUR 8: NORMPERIODENS LÆNGDE I DET PRIVATE, ANDEL AF FULDTIDSBESKÆFTIGEDE PÅ DA/LO
OMRÅDET, PCT
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Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening (2012): 249 (tabel 7.14).

Kravet om lokal enighed er siden blevet løsnet, så der i dag, jf. Industriens Overenskomst,
alene skal indgås en lokal rammeaftale mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen, hvorefter
den konkrete planlægning af arbejdet kan ske direkte mellem ledelsen og den enkelte med18
arbejder eller gruppe af medarbejdere.
Sideløbende ændredes mange af bestemmelserne i overenskomsterne til rammebestemmelser, der giver de lokale parter langt større muligheder end tidligere for at aftale fleksible
19
ordninger på de enkelte virksomheder.
Desuden er der i overenskomsterne indført adgang til at fravige de centrale bestemmelser.
Det vil sige, at man lokalt kan vælge at se bort fra teksten i udvalgte kapitler i overenskom20
sterne, herunder i forhold til arbejdstid. Hvor denne hjemmel ikke tidligere eksisterede, var
muligheden i 2008 åbnet op for ca. tre ud af fire beskæftigede på DA/LO-området, jf. tabel 3.

18
19
20

18

Andersen og Mailand (2005): 17.
Andersen og Mailand (2005): 17; Due og Madsen (2006): 19.
Ilsøe (2006): 20-21.
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TABEL 3: ADGANG TIL AT FRAVIGE OVERENSKOMSTERNES ARBEJDSTIDSREGLER I DET PRIVATE,
ANDEL AF FULDTIDSBESKÆFTIGEDE PÅ DA/LO-OMRÅDET I PCT.

Fri adgang

0

0

59

Forudsætter organisationernes godkendelse

0

0

18

Ingen hjemmel

100

100

23

I alt

100

100

100

Note: Baseret på overenskomster for knap 90 pct. af de fuldtidsbeskæftigede på DA/LO-området.
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening (2012): 245 (tabel 7.6).

Inden for det offentlige har man i løbet af 1990’erne og 2000’erne også taget skridt, der peger i en mere fleksibel retning. Det skete bl.a. på baggrund af betænkningen ”90’ernes aftaler og overenskomster” fra Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overens21
komstsystem, jf. boks 5.

 Udvalget fandt overordnet, at det offentlige overenskomstsystem var ”… præget af
en sådan kompleksitet og uigennemskuelighed, at dette i sig selv kan stille sig i ve22
jen for omstilling og fornyelse.”
 Mange af regelsættene var ifølge udvalget kendetegnet ved, ”… at de overvejende
tilgodeser behovet for central detailstyring og aftaletekniske hensyn, mens udgiftspo23
litiske og produktivitetsfremmende hensyn har spillet en mindre rolle.”
 Derudover fandt udvalget, at ”Opsplitningen af de ansatte på et meget stort antal
overenskomster på basis af faglig uddannelse giver anledning til mange faggrænseproblemer, som gør det besværligt – eller umuligt – at gennemføre en hensigtsmæs24
sig arbejdstilrettelæggelse og arbejdsdeling.”
 Dette indebar samlet set, ”… at ledelsen af den enkelte institution er underlagt en
række begrænsninger i form af detaljerede overenskomster, aftaler, centrale regler
og stærkt komplicerede beslutningsprocedurer, således at den offentlige leder ho25
vedsagelig er hensat til rollen som administrator af et system.”
 Udvalget anbefalede på denne baggrund bl.a. parterne, at
 Standardisere ansættelsesvilkår vedrørende ferie og barsel mv.
 Etablere fælles arbejdstidsregler og betaling for ulemper mv., som tilpasses forskellige driftsformer og giver rum til lokal udfyldning.
 Arbejde for længere normperioder og friere arbejdstidsplacering.
 Begrænse faggruppeproblematikkerne ved sammenskrivning af overenskomster,
fjernelse af begrænsninger i funktionsområder mv.

21

Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem (1988).
Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem (1988): 24.
Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem (1988): 25-26.
24
Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem (1988): 26.
25
Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem (1988): 26.
22
23
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Som opfølgning på udvalgets anbefalinger har parterne i løbet af 1990’erne og 2000’erne
søgt at forny det offentlige overenskomstsystem. Der er således sket sammenlægninger af
overenskomster, så der eksempelvis i dag er fælles overenskomster for akademikergrupperne i stat, regioner og kommuner. Hertil kommer indførelsen af forskellige generelle regelsæt,
der ensarter regulering vedrørende generelle ansættelsesvilkår – fx ferie og barsel – på
26
tværs af personalegrupper, og på statens område fællesoverenskomster.
Derudover er der i det offentlige ligesom i det private åbnet mulighed for at indgå lokale ar27
bejdstidsaftaler. Det skete i 1999 med Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler, der
giver mulighed for, at man lokalt kan tilpasse eller fravige arbejdstidsbestemmelserne i de
centrale overenskomster.
I det private er kompetencen til at indgå lokale arbejdstidsaftaler flyttet entydigt fra de centrale parter på sektororganisationsniveau ud på de enkelte virksomheder, det vil sige til ledelse,
28
medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Den lokale faglige organisation spiller dermed ikke
en direkte rolle i aftaleindgåelsen, men kan komme i spil ved sparring med tillidsrepræsentanten eller i tilfælde af uoverensstemmelser.
Inden for det offentlige er det principielt set den forhandlingsberettigede faglige organisation,
typisk i form af den lokale afdeling eller kreds, der er aftalepart – med mindre kompetencen
29
er delegeret til tillidsrepræsentanten. Generelt er decentraliseringen i det offentlige dog i
30
denne henseende ikke ført igennem på samme måde som i det private. Vi ser nedenfor
nærmere på anvendelsen af lokale arbejdstidsaftaler i den offentlige og private sektor.
Når det gælder normperioderne inden for det offentlige, findes der ingen samlede opgørelser
over udviklingen i længden heraf eller hvor mange ansatte, der i dag er omfattet af hvilke
normperioder. Lange normperioder synes dog generelt set at være mindre udbredte end i
det private, jf. boks 6.

26

Finansministeriet (1998): 41-45.
Se Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler for så vidt angår kommuner og regioner og Cirkulære om decentrale arbejdstidsaftaler for det statslige område.
28
Due og Madsen: (2006): 96-100; Ilsøe (2009), se også Industriens Overenskomst § 8.
29
Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler § 3, Cirkulære om decentrale arbejdstidsaftaler § 2.
30
Se Madsen (2002) samt Madsen og Navrbjerg (2004) for en nærmere analyse heraf. Når det gælder lokale forhandlinger om løn i
det offentlige, synes det at være mere almindeligt, at kompetencen til at forhandle er flyttet ud på de enkelte institutioner, omend
det heller ikke her altid er tilfældet (Lønkommissionen (2010): 426).
27
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 Årsnormer i det offentlige er primært udbredt på undervisningsområdet (lærere på
folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler, universiteter mv.).
 I staten er de fleste øvrige ansatte (fx HK’ere, ansatte i politi og forsvar mv.) omfattet
af tjenestemændenes arbejdstidsregler, hvor normperioden som udgangspunkt er en
måned.
 I regionerne har størstedelen af sundhedspersonalet på sygehusene (social- og
sundhedshjælpere, sygeplejersker og yngre længer) en normperiode på 14 uger.
 For kommunalt ansatte inden for social-, syge- og sundhedsområdet samt pædagogisk personale i døgninstitutioner mv. skal mødeplaner fastlægges med mindst 4
ugers varighed – den konkrete fastlæggelse sker lokalt, typisk i form af mødeplaner
af 4, 8 eller 12 ugers længde. Kommunalt ansatte HK’ere har i overenskomsten en
normperiode på en uge.
 Ansatte på de offentlige akademikeroverenskomster har som udgangspunkt ingen
2
højeste arbejdstid med automatisk takstmæssig merarbejdsgodtgørelse.
Note: I alle tilfælde er der mulighed for lokalt at aftale længere normperioder, indføre flekstidsordninger mv., der giver mulighed for øget arbejdstidsfleksibilitet. 1) Normperioder kan generelt have forskellig betydning. For planlægningsnormperioder gælder, at arbejdstiden kan planlægges fleksibelt henover en periode, mens overarbejde som udgangspunkt
opgøres ved overskridelse af den planlagte arbejdstid den pågældende dag (gælder fx ansatte på Industriens Overenskomst og offentligt ansatte i vagttjeneste – fx sygeplejersker, yngre læger mv.). For opgørelsesnormperioder opgøres det konkrete arbejde ved normperiodens slutning. Der udløses overarbejde, hvis den samlede norm for perioden
overskrides (gælder fx undervisere og ansatte på tjenestemændenes arbejdstidsaftale). 2) Merarbejdet opgøres dog jf.
overenskomsterne mindst hvert kvartal med henblik på eventuel godtgørelse (se fx Overenskomsten for akademikere i
staten, § 14).
Kilde: Overenskomster og aftaler på det offentlige område, KL, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen.

Kaster man et overordnet blik på udviklingen inden for det offentlige, kan den ikke siges at
have medført den samme grad af decentralisering og rammeprægede udformning af overenskomsterne, som kan iagttages i fx industrien. Det var et af de punkter, som Lønkommissionen berørte.
Lønkommissionen fandt således i de offentlige overenskomsters regler for arbejdstilrettelæggelse og arbejdstid en række udfordringer i forhold til at understøtte en fleksibel og effektiv opgaveløsning af høj faglig kvalitet. Blandt såvel offentlige ledere som medarbejdere i
Lønkommissionens undersøgelser var oplevelsen generelt, at de centrale aftaler ofte er
komplicerede og vanskelige at forstå. Det har bl.a. har den konsekvens, at de muligheder,
der ligger i de eksisterende regler, ikke udnyttes fuldt ud i praksis. En anden tværgående
problemstilling er ifølge ledere og medarbejdere, at de centrale aftaler ofte ikke i tilstrækkelig
grad giver plads til tilpasninger til de lokale behov og ikke er tilstrækkeligt fleksible til at kun31
ne rumme variationer eller give plads til tilpasninger over tid.
Samlet set indebærer dette,
(..) at der på tværs af de enkelte emner (dvs. løn, arbejdstid, ansættelsesformer etc.)
tegner sig den udfordring, at de regler og den regulering, som er udtænkt centralt, på
en række punkter har vanskeligt ved at virke som tilsigtet og vanskeligt ved at mod32
svare den lokale virkelighed og de lokale behov.

31
32

Lønkommissionen (2010): 35, 441-493; se også Deloitte (2010c).
Lønkommissionen (2010): 487.
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En gennemgående udfordring i forhold til fx arbejdstid er fortsat fagopdelingen af overenskomster og aftaler, der i mange tilfælde fører til en uensartet regulering af regler for arbejdstid. På trods af indførelsen af en række fælles regelsæt i det offentlige betyder fagopdelingen
således fortsat,
(..) at der gælder forskellige løn- og ansættelsesvilkår for forskellige faggrupper. Det
gælder også faggrupper inden for samme branche, eksempelvis sundhedsområdet.
Her er fastsat forskellige centrale arbejdstidsregler for fx læger og sygeplejersker. Tilsvarende gælder inden for det administrative område, hvor fx normperioden varierer
på tværs af personalegrupper og/eller sektor fra en fast ugenorm, en gennemsnitlig
33
ugenorm, en månedsnorm og til en kvartalsnorm.
Lønkommissionens undersøgelser indikerede til sammenligning, at ledere og medarbejdere i
den private sektor oplever en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse, hvor overenskomsterne
34
fx giver mulighed for at indarbejde en arbejdstidsfleksibilitet i lønfastsættelsen. Det kan
eksemplificeres med Industriens Funktionæroverenskomst, der dækker tekniske funktionærer, laboranter, kontor- og handelsuddannede mv. Her opereres med en årsnorm, og der er
mulighed for i lønfastsættelsen at tage højde for almindeligt overarbejde, hvorved virksomheden kan undgå løbende at yde særskilt overarbejdsbetaling, jf. boks 7.

”§ 9 Arbejdstid
Stk. 1
Den normale ugentlige effektive arbejdstid fastlægges per uge, måned eller år på basis
af en gennemsnitlig arbejdstid på indtil 37 timer per uge. Varierende ugentlig arbejdstid
lægges i henhold til stk. 5.
Anm. (indsat ved overenskomstforhandlingerne år 2000)
Parterne er enige om, at der ved indsættelsen af ovenstående tekst i denne bestemmelse ikke sker nogen ændring i hidtil gældende regler eller retspraksis.
Stk. 2
Arbejdstiden lægges af virksomheden efter forudgående lokal drøftelse.
(…)
§ 11 Overarbejde
(…)
Stk. 5
Såfremt der for medarbejdere omfattet af § 1, stk. 1 (teknikerområdet), er truffet aftale
om, at lønnen også omfatter betaling for almindeligt forefaldende overarbejde, ydes der
ikke overarbejdsbetaling.
En sådan aftale udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling i henhold til stk. 2 for arbejde ud over almindeligt forefaldende overarbejde. Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang.
Stk. 6
Gældende fra 1. januar 2013: For medarbejdere omfattet af § 1, stk. 2 (handels- og kontorområdet samt laborantområdet), kan der ved lønfastsættelsen indgås aftale om funktionsløn under behørig iagttagelse af principperne i § 3, stk. 2. Ved sådan aftale kan det
bestemmes, at lønnen også omfatter betaling for overarbejde med den virkning, at der
ikke ydes overarbejdsbetaling.”

33
34
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Lønkommissionen (2010): 449.
Lønkommissionen (2010): 484-486; Deloitte (2010c): 263-288.
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I tjenestemændenes arbejdstidsaftale, der dækker store grupper af ansatte inden for staten
(fx kontor- og it-personale, ansatte i politi og forsvar mv.), herunder i dag også mange overenskomstansatte, fastlægges normperioden til 1 måned. Herudover bestemmes det, at såfremt den enkelte arbejdsgiver og medarbejderen eller en gruppe af medarbejdere ønsker at
udvide den ugentlige arbejdstid til fx 42 timer (såkaldt plustid), kræver det forudgående aftale
med tillidsrepræsentanten eller den relevante faglige organisation, jf. boks 8.

”Arbejdstidens længde
§ 4. Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør den normale arbejdstid gennemsnitlig 37 timer om
ugen.
Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 måned. Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri.
(…)
Plustid
§ 6. For at bestemmelserne om plustid, jf. stk. 2-7, kan bringes i anvendelse på arbejdspladsen, skal der indgås aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den/de respektive tillidsrepræsentant(er) om, at ordningen iværksættes. Hvis der for en personalegruppe ikke findes en tillidsrepræsentant, indgås aftalen med den forhandlingsberettigede organisation. Iværksættelsesaftalen skal indeholde en opsigelsesbestemmelse.
Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan aftale en individuel arbejdstid, der
er højere end den i § 4 anførte fuldtidsbeskæftigelse (plustid).
Stk. 3. Den individuelt aftalte arbejdstid kan ikke udgøre mere end gennemsnitlig 42 timer om ugen.
Stk. 4. Ved aftale om plustid forhøjes arbejdstiden, jf. § 4, stk. 2, og lønnen forholdsmæssigt.
Stk. 5. Af den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse, indbetaler
ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 18 pct. til en supplerende, bidragsdefineret pensionsordning.
Stk. 6. En individuel aftale om plustid kan af såvel den ansatte som ansættelsesmyndigheden opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales.
Stk. 7. Hvis den ansatte afskediges uansøgt, har den pågældende – uanset et eventuelt
aftalt længere varsel – ret til at vende tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før
overgangen til plustid, 3 måneder før fratrædelsestidspunktet.”
Kilde: Arbejdstidsaftale for tjenestemænd i staten, § 4 og § 6.

En ting er imidlertid den overenskomstmæssige regulering af løn- og arbejdstid – noget andet hvordan overenskomsternes muligheder for at foretage lokale tilpasninger anvendes i
praksis. Som nævnt er det i både den offentlige og den private sektor muligt lokalt at tilpasse
og fravige overenskomsterne og finde løsninger i forhold til arbejdstid, som er afstemt efter
de enkelte arbejdspladsers og institutioners behov. I det følgende ses nærmere på brugen af
lokale arbejdstidsaftaler i henholdsvis det private og det offentlige.
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Der findes ikke undersøgelser, der kortlægger brugen af lokale arbejdstidsaftaler på tværs af
alle brancher i den private sektor eller i alle dele af den offentlige sektor. For så vidt angår
det private tages i det følgende udgangspunkt i brugen af lokalaftaler i industrien, som var
35
genstand for en undersøgelse fra 2009.
I industrien er lokale arbejdstidsaftaler, hvor tilrettelæggelsen af arbejdstiden tilpasses de
konkrete behov på virksomheden, udbredte, jf. tabel 4.
TABEL 4: UDBREDELSE AF SKRIFTLIGE LOKALAFTALER OM ARBEJDSTID I INDUSTRIEN, PCT., 2008

Flekstid

43

40

Skiftehold

35

49

Forskudt arbejdstid

28

26

Weekendarbejde

26

30

Varieret ugentlig arbejdstid

22

13

3-4 dages arbejdsuge

19

30

12-timers vagter

18

24

Ingen aftaler om arbejdstid

14

14

Deltid

11

9

Nedsat tid for seniorer

10

19

Øget ugentlig arbejdstid

10

10

Rammeaftale om individuel arbejdstid

8

7

Andet

5

9

Note: Tallene omfatter produktionsvirksomheder dækket af Industriens Overenskomst med mindst en tillidsrepræsentant og vedrører aftaler for de timelønsansatte. Ledere og tillidsrepræsentanter blev spurgt: ”Hvilke former for skriftlige lokalaftaler om arbejdstid findes i dag i produktionen?”. Tallene angiver, hvor mange pct. af lederne og tillidsrepræsentanterne, der har angivet
at have indgået de pågældende aftaler. Ledere og tillidsrepræsentanter svarede på spørgsmålene i januar 2008. 36
Kilde: Ilsøe (2009): 53.

35
36
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IIsøe (2009).
Man kan forestille sig, at den efterfølgende økonomiske krise har medført, at arbejdstidsaftaler, der på forskellig vis er med til at
nedbringe virksomhedernes omkostninger, har vundet større udbredelse. I en undersøgelse af, hvordan danske virksomheder
som opfølgning på den økonomiske krise har reageret, finder Westergård-Nielsen og Neamtu (2012) dog, at arbejdstidsaftaler, der
fx indebærer en reduktion i de ansattes arbejdstid, er blevet anvendt i meget begrænset omfang.
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Aftalerne orienterer sig mod forskellige forhold vedrørende arbejdstiden. Den første gruppe
af lokalaftaler vedrører placeringen af arbejdstiden. Det gælder aftalerne om skiftehold,
weekendarbejde, forskudt arbejdstid, 3-4 dages arbejdsuge og 12-timers vagter, der alle
muliggør arbejde uden for normal arbejdstid. Lokalaftaler om skiftehold, findes fx på 4 ud af
10 virksomheder.
En anden gruppe af aftaler vedrører variationer i fordelingen af arbejdstid inden for de gældende normperioder, så længe gennemsnittet over normperioden svarer til den aftalte ugentlige arbejdstid. Eksempler er her aftaler om flekstid og varieret ugentlig arbejdstid, hvor flekstid er den mest udbredte. Indførelsen af flekstid har været en mulighed siden 1979, mens
muligheden for at variere den ugentlige arbejdstid går tilbage til 1967.
Den sidste gruppe af aftaler, der omfatter øget ugentlig arbejdstid, deltid og nedsat tid for
seniorer, vedrører længden af arbejdstiden, hvor den længde, der er fastlagt af parterne på
sektorniveau, kan fraviges.
En væsentlig årsag til indførelsen af de forskellige former for fleksible arbejdstider på virksomhederne skal findes i de efterspørgselsudsving, som virksomhederne oplever over tid,
38
og som kan variere betydeligt fra virksomhed til virksomhed. For nogle virksomheder er
variationerne sæsonprægede, mens variationerne for andre sker fra uge til uge. Der er flere
eksempler på, at lokalaftaler som følge heraf løbende er blevet justeret og tilpasset af39
hængigt af, hvordan betingelserne for virksomheden udvikler sig.
Behovet for fleksible arbejdstider er i vidt omfang opstået nedefra, idet flere virksomheder,
allerede inden muligheden for at indgå lokale arbejdstidsaftaler blev en del af overenskomsten, opererede med forskellige former for uformelle skuffeaftaler og lignende omkring fleksibel arbejdstid. De lokale arbejdstidsaftaler har således i et vist omfang formaliseret eksiste40
rende praksis.
Tillidsrepræsentanterne spiller typisk en vigtig koordinerende rolle mellem ledelse og medarbejdere – ikke blot ved indgåelsen af aftaler om arbejdstidsfleksibilitet, men også i forhold til
41
at sikre en smidig implementering. Det er derudover et kendetegn ved brugen af lokalaftalerne, at medarbejderne i mange tilfælde har en høj grad af indflydelse på den konkrete arbejdstidsfastlæggelse, fx i forhold til afspadsering af opsparede timer eller hvornår arbejds42
dagen begynder og slutter.
Både tillidsrepræsentanter og ledere på industrivirksomhederne vurderer, at der er flere positive effekter forbundet med lokale aftaler om fleksibel arbejdstid. Omtrent 60 pct. af lederne
og lidt under halvdelen af tillidsrepræsentanterne mener, at arbejdstidsaftalerne fører til øget
motivation og medarbejdertilfredshed. Omtrent halvdelen af lederne og tillidsrepræsentanterne peger på, at aftalerne øger produktiviteten, jf. figur 9.
Selvom ledere og tillidsrepræsentanter vurderer aftaler, de selv har indgået – hvilket kan
trække i retning af en mere positiv bedømmelse af aftalerne, end man nødvendigvis ville
finde blandt medarbejderne – synes de negative effekter forbundet med de lokale arbejdstidsaftaler i det private at være væsentligt mindre udbredte, jf. figur 10.

37

Ilsøe (2006): 13, Ilsøe (2009): 53-54.
Ilsøe (2009): 35-36, 67-68.
Ilsøe (2006): 45.
40
Ilsøe (2006): 45-46.
41
Ilsøe (2009): 121-122.
42
Ilsøe (2006): 56; Ilsøe (2009): 74-75.
38
39
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Pct.

FIGUR 9: POSITIVE EFFEKTER AF LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER I INDUSTRIEN, PCT., 2008
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0

Note: Omfatter ledere (n=125) og tillidsrepræsentanter (n=128) på produktionsvirksomheder dækket af Industriens Overenskomst
(”Hvilke positive effekter har jeres aftale(r) om arbejdstid efter din mening haft”). Respondenter har kunnet angive flere svar.
Kilde: Ilsøe (2009): 69.

Pct.

FIGUR 10: NEGATIVE EFFEKTER AF ARBEJDSTIDSAFTALER I INDUSTRIEN, PCT., 2008
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Note: Omfatter ledere (n=125) og tillidsrepræsentanter (n=128) på produktionsvirksomheder dækket af Industriens Overenskomst
(”Hvilke negative effekter har jeres aftale(r) om arbejdstid efter din mening haft”). Respondenter har kunnet angive flere svar.
Kilde: Ilsøe (2009): 70.
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Lokale arbejdstidsaftaler synes at være mindre udbredte i den offentlige sektor, om end det
ikke er fuldstændig entydigt, i hvilket omfang de benyttes, jf. boks 9.

 Lønkommissionen
 Lønkommissionen fandt på baggrund af en undersøgelse blandt offentlige ledere
og tillidsrepræsentanter, at muligheden for at indgå lokale aftaler bliver brugt i
meget begrænset omfang og overvejende retter sig mod afgrænsede forhold.
 De væsentligste barrierer består i problemer med at nå til enighed lokalt – enten
mellem forskellige faggrupper eller mellem de lokale institutioner og de faglige
organisationer. Derudover er oplevelsen, at de centrale aftaler på en række punkter er komplekse og vanskelige at forstå.
 Deloitte
 I en undersøgelse udført af Deloitte svarer halvdelen af såvel lederne som tillidsrepræsentanterne i kommunerne, at de har indgået en lokal arbejdstidsaftale. Det
bemærkes dog i undersøgelsen, at respondenterne kan have en anden definition
af, hvad der udgør en lokal arbejdstidsaftale, end de centrale overenskomstparter
har.
 Blandt barriererne for en større udbredelse nævnes bl.a. manglende kendskab til
mulighederne, og at de administrative procedurer er for tunge.
Kilde: Lønkommissionen (2010): 443, 491; Deloitte (2010a).

Indholdsmæssigt er der en tendens til, at lokalaftalerne inden for det offentlige – i det omfang
de indgås – orienterer sig mod andre emner end i det private. Offentlige ledere og tillidsrepræsentanter peger samstemmende på, at formålet med lokale arbejdstidsaftaler i første
række er at opnå en bedre sammenhæng mellem medarbejdernes arbejds- og familieliv eller
at forbedre arbejdsmiljøet, jf. tabel 5.
TABEL 5: DE TRE VÆSENTLIGSTE FORMÅL I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER IFØLGE LEDERE OG TILLIDSREPRÆSENTANTER I HENHOLDSVIS INDUSTRIEN OG
KOMMUNERNE, PCT., 2008 (INDUSTRI) OG 2010 (KOMMUNER)

Private ledere

Behov for at øge
produktiviteten
(45 pct.)

Ændringer i
efterspørgslen
(40 pct.)

Behov for at fastholde/tiltrække
medarbejdere
(38 pct.)

Private
Tillidsrepræsentanter

Behov for at øge
produktiviteten
(56 pct.)

Behov for at fastholde/tiltrække
medarbejdere
(38 pct.)

Ændringer i
efterspørgslen
(34 pct.)

Bedre arbejdsmiljø på
arbejdspladsen
(49 pct.)

Bedre opgaveløsning
(48 pct.)

Bedre arbejdsmiljø på
arbejdspladsen
(49 pct.)

Bedre mulighed for medarbejderindflydelse
(33 pct.)

Offentlige ledere

Offentlige
tillidsrepræsentanter

Højere grad af balance
mellem arbejds- og
privatliv
(57 pct.)
Højere grad af balance
mellem arbejds- og
privatliv
(62 pct.)

Note: Pct. angiver hvor mange af henholdsvis lederne og tillidsrepræsentanterne, der har svaret, at det pågældende formål har
været af betydning for forhandlingen og indgåelsen af lokalaftaler. Tal for det private er fra 2008 og er baseret på et survey
blandt tillidsrepræsentanter og ledere i produktionsvirksomheder i industrien. Tal for det offentlige er fra 2010 og er baseret på
et survey blandt tillidsrepræsentanter og ledere i kommunerne. Der er tale om forskellige undersøgelser, hvor formuleringer
og svarkategorier ikke er fuldstændig identiske, se appendiks 2 for en oversigt. Deloitte (2010b) har i en anden undersøgelse
undersøgt anvendelsen af lokalaftaler i regionerne, og får overordnet set de samme resultater som i kommunerne.
Kilde: Ilsøe (2009): 67, Deloitte (2010a): 35.
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I industrien afspejler indgåelsen af lokale arbejdstidsaftaler primært et behov for at øge produktiviteten. Herefter kommer ønsket om at kunne foretage tilpasninger til ændringer i efterspørgslen. Billedet understøttes af, at de lokale arbejdstidsaftaler i det offentlige oftest ind43
gås efter medarbejdernes ønske og initiativ. I det private er billedet mere blandet, men der
44
er en tendens til, at aftaleindgåelsen oftest sker på ledelsens initiativ.
Udover at private virksomheder er udsat for et konkurrencepres, der må formodes at anspore de lokale parter til at finde fælles løsninger i forhold til arbejdstidsfleksibilitet, kan forskellen givetvis også forklares ved forskelle i offentlige og private overenskomsters regulering af
arbejdstid.
I det private opererer ledelse og medarbejdere som nævnt på baggrund af forholdsvis rammeprægede og brede overenskomster, hvor kompetencen til at indgå lokale arbejdstidsaftaler er flyttet ud i de enkelte virksomheder. I det offentlige indgås lokalaftaler på baggrund af
et mere komplekst sæt af overenskomster og aftaler, hvor hver faggruppe i flere tilfælde har
sin egen overenskomst og/eller arbejdstidsaftale. Det kan gøre det vanskeligt at nå et fælles
45
resultat på tværs af faggrupper, idet de færreste ønsker at blive stillet dårligere end førhen.
Derudover er kompetencen til at indgå lokale arbejdstidsaftaler ikke blevet decentraliseret i
samme grad som i det private, jf. ovenfor. Opnås der ikke enighed om en lokal arbejdstidsaftale, gælder de centrale bestemmelser.
Hertil kommer, at ledelsen på offentlige institutioner ofte opererer i et landskab med mange
modparter og selvstændige grupper, der alle kan vælge tillidsrepræsentant eller talsmand,
ligesom der i mange tilfælde skal administreres flere forskellige arbejdstidsregelsæt. Det kan
eksempelvis ses på universitetsområdet, jf. tabel 6.
TABEL 6: OVERSIGT OVER ANTAL FAGGRUPPER PÅ ET UNIVERSITET

Videnskabeligt
personale

14

14

4

Tekniskadministrativt
personale

52

38

9

Note: Der er ikke tale om en opgørelse af antallet af overenskomster. Fx er de 14 videnskabelige grupper omfattet af 3 overenskomster (Overenskomst for akademikere i staten, Overenskomst for ansatte under IDA og DdLs forhandlingsområde og Organisationsaftale for kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver
ved universiteter), hvortil kommer tjenestemænd. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte er regnet som hver sin
gruppe. Opgørelsen baserer sig på Københavns Universitet, der har godt 9.000 årsværk. De samme faglige organisationer
optræder både blandt videnskabeligt og teknisk-administrativt personale, hvorfor tallene ikke kan lægges sammen.
Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

Samlet set kan disse forhold gøre det vanskeligt at manøvrere lokalt og udnytte de muligheder for tilpasning, der er åbnet for i de offentlige overenskomster. Den væsentligste barriere
for indgåelsen af lokale arbejdstidsaftaler i det offentlige var ifølge Lønkommissionen netop,
at der ikke kunne opnås enighed lokalt – det være sig blandt de forskellige faggrupper eller
mellem de enkelte offentlige institutioner og de faglige organisationer.

43
44
45
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På flere områder fandt Lønkommissionen eksempler på, at ledere og medarbejdere lokalt
46
ønskede at indgå en aftale, men at de faglige organisationer modsatte sig.
I de følgende afsnit ser vi nærmere på arbejdstidsreguleringen og dens konsekvenser for
opgavetilrettelæggelse og ressourceanvendelse inden for udvalgte områder i det offentlige.
Konkret rettes fokus mod DSB, gymnasieområdet og sygehusområdet, da der på disse områder foreligger undersøgelser af samspillet mellem overenskomsternes arbejdstidsregulering og opgaveløsningen.

Løn og ansættelsesvilkår for lokomotivførere i DSB er reguleret i en række generelle aftaler,
47
der indgås mellem Finansministeriet og de faglige centralorganisationer. Hertil kommer en
fællesoverenskomst mellem DSB og OAO (Offentligt Ansattes Organisationer), som fast48
lægger de overordnede ansættelsesvilkår. Til fællesoverenskomsten knytter sig en organi49
sationsaftale indgået mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund.
Det centrale overenskomstgrundlag suppleres af en række lokalaftaler, som er indgået mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund. Hertil kommer kutymer om fortolkning af arbejdstidsreglerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund. Kutymer og sædvaner kan opsiges med
50
et varsel fra en af parterne på tre måneder. Organisationsaftalen mellem DSB og Dansk
Jernbaneforbund indeholder en række detaljerede bestemmelser vedrørende fx lokomotivførernes arbejdstid, jf. boks 10.

 Tjek ind og tjek ud tid
Organisationsaftalen bestemmer, at der skal indregnes 25 min. tjek ind og tjek ud tid
for lokomotivførerne. Det vil sige 25 min. dagligt per lokomotivfører, hvor der ikke
kan planlægges andet arbejde.
 Tekniske tider
Organisationsaftalen fastlægger ligeledes en række detaljerede angivelser for hvor
meget tid, der skal indregnes i lokomotivføreres vagtplan til løsning af forskellige
tekniske opgaver, såsom opstart, vask, toilettømning, rangering mv. Hver opgave
har egne minutangivelser, der derudover varierer afhængigt af togtypen. De tekniske
tider har ikke ændret sig siden 1999.
 Spadseretider
Organisationsaftalen mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund fastlægger en række
detaljerede minutangivelser for hvor meget arbejdstid, der skal indlægges, når en lokomotivfører bevæger sig til og fra fx et mødested eller et pauselokale til en perron,
et maskindepot eller lignende. Mange stationer har deres egne minutangivelser for
tilbagelægningen af forskellige afstande. For København skal der fx indregnes 4
min. spadseretid fra mødested eller pauselokale til perron, for Fredericia indregnes
15 min, og for Rødby Færge skal der indregnes 8 min. fra perron til færge.
Kilde: Organisationsaftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund, bilag 1 og 2 til bilag 13.

46

Lønkommissionen (2010): 465-466.
Aftalerne vedrører emner som ferie, barsel, adoption, natpenge mv. Se fællesoverenskomst mellem DSB og OAO.
Fællesoverenskomst mellem DSB og Offentligt Ansattes Organisationer – det statslige område.
49
Organisationsaftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund, Quartz+Co (2011): 23.
50
Quartz+Co. (2011): 23.
47
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Som andre offentligt ansatte, har lokomotivførere et arbejdsår på 1.924 timer. I en undersøgelse af tidsanvendelsen blandt lokomotivførere i DSB fandt Quartz+Co, at en lokomotivfører
på et fjern- og regionaltog i gennemsnit fører tog frem i 407 timer om året, jf. figur 11. Det
svarer til 1 time og 45 min. om dagen i 46 uger.

Timer

FIGUR 11: DETALJERET ARBEJDSTID FOR LOKOMOTIVFØRERE I FJERN OG REGIONALTRAFIK, 2010,
TIMER
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Note: Se Quartz+Co. (2011) for en nærmere præsentation af opgørelsesmetode og de forskellige arbejdstidskategorier. Opgørelsen
er fra 2010. Der er efterfølgende mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund indgået forskellige effektiviseringsaftaler, jf. boks
11, der må antages at have konsekvenser for den gennemsnitlige tidsanvendelse blandt lokomotivførere.
Kilde: Quartz+Co. (2011): 9.
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Lokomotivførere i S-togene bruger ifølge samme undersøgelse gennemsnitligt 638 timer
51
eller omkring 40 pct. af arbejdstiden på at føre tog frem. For så vidt angår fjern- og regionaltrafikken har DSB’s europæiske konkurrenter til sammenligning en togfremføringstid på
52
700-800 timer per lokomotivfører. En af grundene til, at lokomotivførere anvender en så
begrænset del af deres arbejdstid på at fremføre tog, er ifølge Quartz+Co den forholdsvis
53
detaljerede regulering af lokomotivførernes arbejdstid.
Quartz+Co anbefalede på denne baggrund en opblødning af arbejdstidsreglerne for herigennem at øge den tid, lokomotivførerne anvender på deres kerneopgave. For hele det kørende personale (det vil sige lokomotivførere og øvrigt togpersonale) blev der fundet et po54
tentiale på 464 mio. kr.
DSB har på baggrund heraf indledt forhandlinger med de faglige organisationer for at skabe
større fleksibilitet i bl.a. lokomotivførernes arbejdstid og generelt forbedre DSB’s økonomi, jf.
boks 11.

 DSB indgik i 2012 aftale med Dansk Jernbaneforbund omkring tiltag, der skulle forbedre DSB’s økonomi i 2012. For lokomotivførere indebar det bl.a. en forbedret arbejdstidsplanlægning, reduktion i antallet af møder, optimering af depotstruktur mv.
 Effektiviseringerne blev gennemført via frivillig fratrædelse, naturlig afgang og omplacering.
 I starten af 2013 blev DSB og Dansk Jernbaneforbund enige om rammerne for yderligere effektiviseringer i perioden 2013-2014. Det drejer sig bl.a. om øget tjenestelængde i weekenderne, overgang til individuel optjening af ubekvem arbejdstid, arbejde i retning af yderligere enmandsbetjening, ændret servicekoncept og øget fleksibilitet imellem stations- og lokomotivpersonale.
 Samtlige effektiviseringer i 2013 og 2014 indfris via naturlig afgang, omplaceringer
og ansættelsesstop.
Kilde: DSB (2012), Dansk Jernbaneforbund (2012) og Dansk Jernbaneforbund (2013).

Hvis alle anbefalingerne fra Quartz+Co’s undersøgelse af DSB indfris, vil det for lokomotivførere i fjern- og regionaltrafikken øge antallet af fremføringstimer med 16 pct., eller hvad der
svarer til en forøgelse fra 407 til 473 årlige fremføringstimer. Sammenlignet med det euro55
pæiske benchmark for fjern- og regionaltrafik er der dermed fortsat et potentiale.

51

Quartz+Co (2011): 10.
Quartz+Co (2011): 11.
Quartz+Co (2011): 8-13.
54
Quartz+Co. (2011): 13.
55
Quartz+Co. (2011): 13.
52
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Der gælder på sygehusområdet en række forskellige overenskomster og aftaler. Det drejer
sig dels om tværgående centrale regelsæt, hvor forhold vedrørende barsel, ferie mv. reguleres, dels om en række faggruppeopdelte overenskomster og arbejdstidsaftaler. Samlet set
skal ledelsen på et sygehus administrere et forholdsvis kompliceret overenskomstmæssigt
regelsæt, jf. figur 12.

FIGUR 12: OVERENSKOMSTER OG AFTALER PÅ ET SYGEHUS SET FRA LEDELSENS SYNSVINKEL

Forskellige tværgående aftaler om ferie, barsel, kompetenceudvikling,
medindflydelse og medbestemmelse, tillidsrepræsentanter mv.

Overenskomst for social- og
sundhedsassistenter

Arbejdstidsaftale for
sygeplejersker, radiografer,
fysioterapeuter mv.

Overenskomst for
lægesekretærer

Overenskomst for ikkeledende personale på
Sundhedskartellets område
(sygeplejersker, radiografer mv.)

Overenskomst for
tandlæger

Overenskomst for
sygehusportører

Overenskomst for
overlæger

Overenskomst for
underordnede læger

Arbejdstidsaftale for
social- og sundhedspersonale,
lægesekretærer mv.

Note: Fremstillingen omfatter ikke alle overenskomster og aftaler på sygehusområdet.
Kilde: Egen fremstilling på baggrund af Danske Regioners OK-portal.

For nogle af de store personalegrupper på sygehusene varierer arbejdstidsreglerne i flere
tilfælde på parametre såsom varsler, vagthyppighed og tillæg for arbejde på skæve tidspunkter, jf. tabel 7.
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TABEL 7: CENTRALE ARBEJDSTIDSREGLER FOR UDVALGTE GRUPPER PÅ SYGEHUSENE

Varsler
Varsling af
vagt/mødeplan
Varsling ved ændringer i arbejdstid

4 uger

4 uger

1 døgn ellers
tillæg

72 timer/3 måneder

4 døgn

2 døgn

-

Dagen forud i
arbejdstiden
ellers tillæg

-

-

Varsling af
afspadsering
Varsling af
overarbejde

Fastlægges lokalt
1

3 måneder ved ændret
vagtform

Vagthyppighed

Fridøgnsperiode
per uge på 5564 timer eller
2x35 timer

Fridøgnsperiode
per uge på 5564 timer eller
2x35 timer
Tjeneste/vagt på
tjenestestedet efter
kl. 18 højst hvert 6
2
døgn

Fridøgnsperiode
per uge på 5564 timer eller
2x35 timer
Vagt på tjenestestedet
efter kl. 18 højst hvert 6
2
døgn, dog kun indtil det
4
fyldte 61. år.
Tjeneste efter kl. 18 højst
2
hvert 5. døgn

Arbejdstidsbestemte tillæg
Tillæg aften
på hverdage

27 pct.
per time

55,68 kr.
per time

177,80/254,01 kr.
5
per time

Tillæg nat
på hverdage

32,5 pct.
per time

55,68 kr.
per time

2.792,79
kr. per vagt

Tillæg weekend

42 pct.
per time

55,68/93,28 kr.
3
per time

177,8 kr. per time/
5
3.848,18 kr. per vagt

Tillæg søgnehelligdage

50 pct.
per time

55,68/93,28 kr.
3
per time

177,80 kr. per time/
6
3.848,18 kr. per vagt

Aften

Kl. 18-23

Kl. 20-08

Kl. 18-23

Nat

Kl. 23-06

-

Kl. 23-08

Tidspunkter (hverdage)

Note: Tillæg angivet i pct. beregnes som en procentdel af den faste timeløn. Reglerne for overlæger blev fastsat ved overenskomstforhandlingerne 2013 og gælder per 1. januar 2014. Beløb er angivet i 1. oktober 2012-niveau. 1) Afhængig af om der er tale
om ændret vagtform eller ekstraordinær tjeneste/tilkald. 2) Beregnes som gennemsnit over normperioden (yngre læger) eller
vagtperioden (overlæger). 3) Afhængig af tidspunktet på døgnet. 4) Med virkning fra 1. januar 2015: 62 år. Overlægen og regionen kan indgå aftale om vagt efter det 61. år, hvilket i så fald giver ret til 2 ugers frihed med løn om året. 5)Tillæg gives fra
kl. 18 og forhøjes fra kl. 21. 6) 177,80 kr. i timen for tjeneste eller vagt på tjenestestedet fra kl. 08-20, samlet vagthonorar på
3.848,18 kr. for tidsrummet 20-08.
Kilde: Arbejdstidsaftale mellem RLTN og Dansk Sygeplejerråd mfl., Overenskomst for yngre læger, Overenskomst for overlæger,
Forhandlingsprotokol vedrørende fornyelse af overenskomster/aftaler per 1. april 2013 inden for Foreningen af Speciallægers
forhandlingsområde.
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I disse år gennemgår sygehusområdet samtidig en udvikling, hvor indhøstning af gevinster
ved effektiviseringstiltag bl.a. forudsætter et tættere samarbejde på tværs af faggrupper. På
akutområdet etableres der eksempelvis i stigende grad fælles akutmodtagelser, hvor skadestuer slås sammen med de øvrige enkeltafdelingers akutmodtagelser på en fælles fysisk
lokalitet. Akutmodtagelserne er bemandet med læger, sygeplejersker og andet personale.
Ideen er, at der kun skal være én indgang til sygehuset for patienterne i tilfælde af akut sygdom eller skade, hvorved der etableres bedre mulighed for at samarbejde om akutte patienter på tværs af specialer og på den måde bidrage til at skabe et sammenhængende patient56
forløb.
En uensartet og faggruppeopdelt arbejdstidsregulering kan stille udfordringer i vejen for en
57
fleksibel tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet på tværs af faggrænser. Netop på
sygehusområdet pegede Lønkommissionens undersøgelser blandt ledere og medarbejdere
på problematikker relateret til den faggruppeopdelte overenskomstdækning:
På sygehusområdet fremhæves tværfaglighed og teambaseret samarbejde
som essentielt for at sikre kvalitet i opgaveløsningen, fx i form af sammenhængende patientforløb og sømløse overgange mellem sygehusafdelinger og mellem sygehuse og kommuner. Dette betones kraftigt og entydigt både af ledere
og medarbejdere. Forskelle i arbejdstidsregler, regler for honorering af merarbejde og begrænsede muligheder for via Ny Løn at honorere teams nævnes af
deltagerne som eksempler på udfordringer, som udspringer eller forstærkes af
fagopdelte overenskomster. Dette italesættes tydeligst af lederne, men er også
58
en opfattelse, der er udbredt på tværs af medarbejdergrupperne.
De centrale regler kan tilpasses de lokale forhold, jf. muligheden for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler. Som Lønkommissionen omtalte, kan det imidlertid – som nævnt ovenfor –
59
være svært at finde fælles løsninger på tværs af personalegrupperne.
I en undersøgelse af brugen af lokalaftaler på bl.a. sygehusene fandt Deloitte derudover, at
både ledere og medarbejdere generelt foretrækker uformelle mundtlige ”skuffeaftaler” frem
for formelle lokalaftaler indgået med de faglige organisationer. Både ledere og medarbejdere
i undersøgelsen opfattede formelle lokalaftaler som mere rigide og mindre fleksible end de
uformelle ”skuffeaftaler.” Generelt ønskede deltagerne i undersøgelsen ikke for mange formelle nedskrevne aftaler, som i deres optik kan være begrænsende for fleksibiliteten på den
60
enkelte arbejdsplads.
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Sundhedsstyrelsen (2007): 30.
Lønkommissionen (2010): 463, 467-468.
Lønkommissionen (2010): 468.
59
Lønkommissionen (2010): 465.
60
Deloitte (2010b): 39-40, se også Lønkommissionen (2010): 491.
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I det følgende ser vi nærmere på løndannelsen i den offentlige og private sektor. Først retter
vi blikket mod udbredelsen af forskellige lønsystemer. Herefter undersøges det, hvordan
regulering af lønnen i de to sektorer finder sted, samt hvilken grad af lønspredning, der gør
sig gældende. Afslutningsvis ser vi nærmere på anvendelsen af lokale lønforhandlinger.

De danske overenskomster indeholder en række forskellige typer af lønsystemer med forskellige principper for fastsættelse af lønnen. Det spænder fra lønsystemer, hvor størstedelen af lønnen fastlægges centralt i overenskomsten, til lønsystemer, hvor hele lønnen aftales
61
lokalt. Overordnet set kan man skelne mellem tre former for lønsystemer:






, hvor overenskomsten indeholder faste lønsatser. Hertil kommer ofte bestemmelser om, at der lokalt kan aftales supplerende tillæg. Normallønssystemer er kendetegnet ved, at reguleringen af lønnen slår igennem på alle løndele, herunder lokalt aftalte tillæg.
, hvor overenskomsten alene indeholder en
mindstesats, som lønnen ikke kan fastsættes under. Fastlæggelse af lønnen sker
ved lokale forhandlinger, og så længe virksomheden overholder den aftalte mindstesats, kan den frit vælge aflønningsform.
hvor forskellen til mindstebetalingssystemet består i, at
der ikke er en aftalt bundsats i overenskomsten. Lønnen aftales i stedet fuldt ud på
den enkelte arbejdsplads.

Mindstebetalingssystemer og lokale lønforhandlinger har altid har haft en vis udbredelse i fx
62
industrien. Men siden slutningen af 1980’erne har den private sektor oplevet en bevægelse
i retning af en øget lokal fastlæggelse af lønnen. Det er sket i takt med, at overenskomster er
blevet konverteret fra normallønssystemer til mindstebetalingssystemer og særligt til satsløse overenskomster, jf. figur 13.
I det private er det med andre ord kun en mindre del af lønmodtagerne, der direkte kan aflæse deres løn i overenskomsten. Langt størstedelen af lønnen fastlægges lokalt på virksom63
eden. Det kan enten ske ved individuelle forhandlinger mellem medarbejder og leder, hvilket fx ses for akademikere og på funktionærområdet, eller – som det typisk er tilfældet på
timelønsområdet – ved de årlige kollektive forhandlinger, der åbnes op for i overenskomsterne. Hertil kommer indførelsen af mere præstations- og resultatbaserede lønformer i virksom64
hederne.
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Dansk Arbejdsgiverforening (2011): 203.
Andersen og Mailand (2005): 20; Due og Madsen (2006): 85-86.
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FIGUR 13: FORDELINGEN AF MEDARBEJDERE PÅ FORSKELLIGE LØNSYSTEMER I DEN PRIVATE SEKTOR
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Note: Opgørelsen baserer sig på overenskomster for knap 90 pct. af de beskæftigede på DA/LO-området. Faldet i andelen af
medarbejdere på satsløse overenskomster de senere år samt den svage stigning, hvad udbredelsen af normallønssystemer
angår, skyldes strukturelle forskydninger, idet flere normallønsområder inden for de seneste år er blevet lagt ind under DAområdet og dermed indgår i statistikken.
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening (2011).

I den offentlige sektor har man ligeledes igennem de seneste 20-25 år forsøgt at forny løndannelsen. Baggrunden var bl.a. anbefalingerne fra Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem, der i sin betænkning anbefalede parterne at indføre
65
et mere fleksibelt lønsystem med en mere decentral og individuel fastlæggelse af lønnen.
I 1997 introducerede de offentlige overenskomstparter på denne baggrund de nye lønsystemer, kendt som Ny Løn, der bygger på en forudsætning om, at en del af lønnen forhandles
66
lokalt. De væsentligste kendetegn ved de gamle og nye lønsystemer i den offentlige sektor
fremgår af boks 12.
I dag er stort set alle ansatte i kommuner og regioner og omkring 80 pct. af de ansatte i sta67
ten omfattet af de nye lønsystemer.

65
66
67
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Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem (1988): 30-37.
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 Gamle lønsystemer
 Centralt aftalt grundløn, der typisk består af en række løntrin med automatisk anciennitetsbaseret oprykning i skalaen.
 Overenskomsterne kan herudover indeholde generelle tillæg.
 Den lokale løndannelse er reguleret via centralt aftalte lokal- og cheflønspuljer,
der kan anvendes til varige og midlertidige tillæg, engangsvederlag mv. Udmøntningen af puljerne skal aftales mellem de lokale parter.
 Nye lønsystemer
 Centralt aftalt grundløn/basisløn med forholdsvis få anciennitetsbestemte løntrin
eller et løninterval uden anciennitetstrin.
 Der kan være aftalt generelle tillæg, som kobler sig til bestemte stillingskategorier
eller nærmere definerede funktioner eller kvalifikationer.
 Herudover er det forudsat, at en del af løndannelsen sker på den enkelte arbejdsplads ved at de lokale parter (ledelse og tillidsrepræsentanter) indgår aftale
om lønforbedringer i form af tillæg, højere løntrin eller indplacering. Visse personalegrupper har derudover mulighed for selv at forhandle løn med deres chef.
Kilde: Lønkommissionen (2010): 393-397.

De nye lønsystemer har dog ikke ændret grundlæggende på løndannelsen i det offentlige.
Til forskel fra det private fastlægges langt størstedelen af lønnen i stat, regioner og kommuner fortsat centralt, jf. tabel 8.
TABEL 8: FORDELING AF LØNSUM MELLEM CENTRALT OG LOKALT AFTALT LØN I STATEN, REGIONERNE, KOMMUNERNE SAMT DEN PRIVATE SEKTOR, PCT., 2012 (OFFENTLIG), 2010 (PRIVAT)

Stat

Kommuner og
regioner

DA/LO-området

Centralt aftalt løn

92

92

14

Lokalt aftalt løn

8

8

86

Note: Opgørelsesmetoden for den offentlige og private sektor er ikke identisk. I det offentlige er lokal løn regnet som lokale tillægs
andel af nettolønnen (det vil sige grundløn + centralt aftalte tillæg + lokalt aftalte tillæg). Af tekniske årsager indgår den særlige feriegodtgørelse i centralt aftalte tillæg for staten, mens den er holdt ude for kommuner og regioner. I det private baserer
opgørelsen sig på fordelingen af fuldtidsansatte inden for de forskellige lønsystemer.
Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (regioner og kommuner), Moderniseringsstyrelsen (stat), Dansk Arbejdsgiverforening (privat) og egne beregninger.

Ser man på udviklingen inden for den offentlige sektor over de seneste 10 år, er den lokalt
aftalte løns andel af den samlede løn steget en smule i de første år, for herefter at ligge på et
nogenlunde stabilt niveau omkring otte pct. af lønsummen, jf. figur 14.
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Pct.

FIGUR 14: ANDEL CENTRALT AFTALT OG LOKALT AFTALT LØN I DET OFFENTLIGE, 2002-2012

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Lokalt aftalt løn

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0

Centralt aftalt løn

Note: Lokal aftalt løn er regnet som lokale tillægs andel af nettolønnen (det vil sige grundløn+centralt aftalte tillæg+lokalt aftalte
tillæg). Af tekniske årsager indgår den særlige feriegodtgørelse i centralt aftalte tillæg for staten, mens den er holdt ude for
kommuner og regioner.
Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (regioner og kommuner), Moderniseringsstyrelsen (stat) og egne beregninger.

Lønkommissionen påpegede bl.a. på denne baggrund, at mulighederne for via den lokale
løndannelse at foretage mærkbare justeringer af lønnen inden for det offentlige fortsat må
anses som relativt beskedne. Kommissionen anså i højere grad de nye lønsystemer for en
justeret udgave af de hidtidige centraliserede normallønssystemer end et egentligt system68
skifte.
I boks 13 ses et eksempel på en offentlig lønbestemmelse (akademikere ansat i kommunalt
regi), mens boks 14 viser lønbestemmelsen for funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Eksemplerne illustrerer, at lønbestemmelsen i den offentlige sektor typisk
er mere detaljeret og reguleret end i den private sektor.

68
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Lønkommissionen (2010): 392.
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”Kapitel 2. Aflønning mv. af akademikere efter basislønsystemet
§ 3. Løn
Stk. 1
Lønnen består af 4 elementer:
1. basisløn, jf. § 4,
2. funktionstillæg, jf. § 5,
3. kvalifikationstillæg, jf. § 6 og
4. resultatløn, jf. § 7.
Stk. 2
De ansatte er omfattet af bestemmelserne om det lokale forhandlingssystem i § 10 og
rets- og interessetvister i § 11.
Bemærkning:
Der er i overenskomstperioden midler til rådighed til lokal løndannelse. Det samlede råderum påvirkes af en række elementer, jf. bilag 5.
Stk. 3
Lønnen til deltidsbeskæftigede og til medarbejdere med fleksibel arbejdstid/plustid, jf. §
19, beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede.
Bemærkning:
Beregningseksempel fleksibel arbejdstid/plustid:
Der er indgået aftale om en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 42 timer.
Aflønningen er herefter 42/37.
Stk. 4
Medmindre andet er anført, er samtlige tillæg pensionsgivende, årlige og i 31/3 2000niveau.
Stk. 5
Lønnen udbetales månedsvis bagud.
Stk. 6
De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: ”1/3 af det samlede pensionsbidrag
er egetbidraget”.
§ 4. Basisløn og indplacering
Stk. 1
Ansatte indplaceres i nedenstående basislønforløb efter uddannelse, jf. bilag 1, og i forhold til anciennitet, jf. § 12:
Basisløntrin
1
2
4 (2-årig)
5
6
7
8

Årlig grundløn (nettoløn) fra 1.
april 2011 kr.
200.226
204.892
235.185
250.483
263.139
268.355
286.562

Årlig grundløn (nettoløn) fra
1. januar 2012 kr.
200.226
204.892
235.185
250.483
263.139
269.255 [O.11]
287.462 [O.11]

Lønseddeltekst: Basisløn
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Stk. 2
Indplacering i basislønforløbet, jf. stk. 1, sker således:
1. Bachelorer indplaceres i basislønforløbet 1-5.
2. AAE'ere indplaceres i basislønforløbet 1-6.
3. Bibliotekarer med afgangseksamen fra Det Informationsvidenskabelige Akademi
(Danmarks Biblioteksskole) indplaceres i basislønforløbet 1-5, 7.
4. HA'ere, cand.negot'er med 4 års uddannelse, ESA'ere, handelsjurister og AAD'ere
indplaceres i basislønforløbet 1-7.
5. Cand.phil'er, cand.interpret'er og musikterapeuter (jf. bekendtgørelse nr. 87 af 12.
marts 1984) indplaceres i basislønforløbet 2-6, 8.
6. Øvrige akademikere indplaceres i basislønforløbet 4-6, 8.
Alle trin er et-årige på nær trin 4, der er to-årigt.
Stk. 3
Der er mulighed for oprettelse af stillinger som specialkonsulent eller chefkonsulent med
følgende aflønning:
Basisløn

Specialkonsulent
Chefkonsulent

Årlig grundløn fra 1. april
2011
kr.
360.000
387.000

Årlig grundløn fra 1. januar 2012
kr. [O.11]
360.900
387.900 [O.11]

Lønseddeltekst: Grundløn
Special- og chefkonsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg, herunder rådighedstillæg i henhold til § 8.
Special- og chefkonsulentordninger aftalt forud for 1. oktober 2008 fortsætter uændrede, medmindre andet aftales.
Specialkonsulenter har som udgangspunkt ikke personaleledelse.
Stk. 4
Der er mulighed for oprettelse af stillinger som ledende psykolog eller chefpsykolog med
følgende aflønning:
Basisløn
Ledende psykolog
Chefpsykolog

Årlig grundløn kr.
359.200
384.300

Lønseddeltekst: Grundløn
Bemærkning:
Ledende psykologer og chefpsykologer er ikke omfattet af Protokollat nr. 5 – Psykologer beskæftiget inden for skolevæsenet.
§ 5. Funktionstillæg
Stk. 1
Funktionstillæg ydes ud over basislønnen og eventuelle kvalifikationstillæg. Funktionstillæg baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger.
Stk. 2
Centralt aftalte funktionstillæg ydes i det omfang, det fremgår af protokollaterne for de
enkelte stillingsgrupper.
Stk. 3
Funktionstillæg aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte/de ansatte varetager. Funktionstillæg ydes som pensionsgivende tillæg. Tidligere aftaler om ikke-pensionsgivende tillæg berøres ikke af nævnte ændring, medmindre andet aftales.
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§ 6. Kvalifikationstillæg
Stk. 1
Kvalifikationstillæg ydes ud over basislønnen og eventuelle funktionstillæg. Kvalifikationstillæg baseres på den enkelte medarbejders, eller grupper af ansattes, kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring.
Stk. 2
Centralt aftalte kvalifikationstillæg ydes i det omfang, det fremgår af protokollaterne for
de enkelte stillingsgrupper.
Stk. 3
Kvalifikationstillæg aftales i øvrigt lokalt. Kvalifikationstillæg ydes som pensionsgivende
tillæg. Tidligere aftaler om ikke-pensionsgivende tillæg berøres ikke af nævnte ændring,
medmindre andet aftales.
Bemærkning:
Ved forhandling af kvalifikationstillæg til enkeltpersoner kan der tages hensyn til
faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked
eller hensyn til rekruttering og fastholdelse.
Der henvises i øvrigt til bilag 2 om kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling.
§ 7. Resultatløn
Resultatløn ydes ud over basisløn og tillæg. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af
enten kvantitativ eller kvalitativ karakter.
Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere.
Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg.
Det kan aftales, at resultatløn er pensionsgivende.
Bemærkning:
Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den
indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form
af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning.
§ 8. Rådighedstillæg
Stk. 1
Til kandidater, jf. § 4, stk. 2, nr. 5-6, der er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers
merarbejde per kvartal, ydes der – medmindre andet aftales lokalt – et pensionsgivende
rådighedstillæg.
Rådighedstillæg kan ikke oppebæres i tilfælde, hvor en overenskomstansat har opnået
tilladelse til nedsættelse eller forskydning af kontortiden med henblik på varetagelse af
beskæftigelse ved siden af stillingen.
Hvis en ansat af andre grunde har opnået nedsat tjenestetid, vil rådighedstillægget kunne oppebæres med forholdsmæssig reduktion i merarbejdsforpligtelsen og tillæggets
størrelse.
Eventuelle lokalaftaler, herunder flextidsordninger, udformes i overensstemmelse med
de grundlæggende forudsætninger for tillægget og den dertil knyttede merarbejdsforpligtelse.
[O.11] Med virkning fra 1. januar 2012 gælder ovenstående for bachelorer m.fl., jf. § 4,
stk. 2, nr. 1-4[O.11].
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Stk. 2
Kandidater, jf. § 4, stk. 2, nr. 5-6, som er ansat før 1. oktober 2008, og som ikke oppebærer rådighedstillæg, kan anmode om en drøftelse af, om forudsætningerne for at være omfattet af rådighedsforpligtelsen og dermed af rådighedstillægget er til stede.
[O.11] Bachelorer m.fl., jf. § 4, stk. 2, nr. 1-4, som er ansat før 1. januar 2012, og som
ikke oppebærer rådighedstillæg, kan per 1. januar 2012 anmode om en drøftelse af, om
forudsætningerne for at være omfattet af rådighedsforpligtelsen og dermed af rådighedstillægget er til stede. Hvis der ydes rådighedstillæg, kan lønnen sammensættes på
ny.[O.11]
Rådighedstillægget udgør:
Anciennitet
1. år
2. - 3. år
4. – 5. år
6. – 7. år
8. år og flg.

Årlige grundbeløb, kr.
26.300 kr.
30.200 kr.
34.600 kr.
39.500 kr.
49.500 kr.

Lønseddeltekst: Rådighedstillæg”
Kilde: Overenskomst for akademikere ansat i kommuner (OK11) (2011), § 3-§ 8.

“§ 3 Lønbestemmelse
Stk. 1
Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.
Stk. 2
Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar.
Stk. 3
Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt mindst
en gang om året.
Stk. 4

En medarbejder omfattet af overenskomsten er berettiget til at kræve en forhandling
med virksomheden, såfremt medarbejderens løn afviger fra begyndelsesniveauet for
sammenlignelige medarbejdergrupper. Hvis denne forhandling ikke resulterer i enighed,
er organisationen berettiget til at kræve en forhandling med DI Overenskomst 1 (DIO I)
på virksomheden. Uoverensstemmelse om lønforhold for enkeltpersoner kan ikke bringes til faglig voldgift.
Stk. 5
Uoverensstemmelser om lønforhold kan kræves behandlet ved faglig voldgift i tilfælde,
hvor misforhold – som helhed taget – skønnes at være til stede. Begrebet »som helhed
taget« betyder ikke, at der i alle tilfælde refereres til samtlige medarbejdere, der på den
pågældende virksomhed er omfattet af overenskomsten.
Stk. 6
Såfremt der er enighed herom på den enkelte virksomhed, kan der etableres andre eller
supplerende lønsystemer. Overenskomstparterne anser det for ønskeligt at anvende
lønsystemer, der lokalt afpasses efter den enkelte virksomheds særlige forhold. Såfremt
en af de lokale parter stiller forslag om det, skal der optages lokale forhandlinger herom.

42

Analyserapport 3

De lokale parter kan ligeledes søge råd og vejledning vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i ”Plusløn”, som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. Et lokalt lønsystem må ikke stride mod nærværende lønbestemmelse. Såfremt
der er enighed herom, kan parterne ved udarbejdelse af lønsystemer anmode en repræsentant fra CO-industri henholdsvis DIO I om at medvirke.
Kilde: Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014; § 3, stk. 1-6.

Det er ikke kun spørgsmålet om, hvorvidt lønnen primært forhandles centralt eller lokalt, der
adskiller den offentlige private sektor. Også den løbende regulering af de ansattes lønninger
finder sted på grundlæggende forskellige måder. I det private afhænger det økonomiske
råderum i lønforhandlingerne på sigt af virksomhedernes evne til at skabe omsætning og
indtjening og dermed af virksomhedernes produktivitet, efterspørgslen efter virksomhedens
produkter og omfanget af den internationale konkurrence mv.
Dertil kommer en normerende effekt fra de centrale forhandlinger, hvor fx stigninger i mini69
malløns- eller normallønssatserne typisk får en afsmittende virkning på det lokale niveau.
På sigt følger lønudviklingen og produktiviteten i det private hinanden, jf. figur 15.

Indeks

FIGUR 15: PRODUKTIVITET OG TIMELØN I DET PRIVATE, 1966-2012
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Note: Data for timeproduktiviteten er i løbende priser, og er afgrænset til den samlede økonomi fratrukket den offentlige sektor. 1966
= 100. Figuren viser timeproduktiviteten og lønindekset i løbende priser, fordi det er på baggrund heraf, at en virksomhed beslutter om den skal ansætte eller fyre medarbejdere. Virksomheden ansætter flere, hvis de nyansattes produktion kan sælges
for mere end det, de skal have i løn. For en mere detaljeret diskussion heraf se Produktivitetskommissionen (2013).
Kilde: Danmarks Statistik (NATE102 og NATE104) og egne beregninger.

Når der aftales lønstigninger i det offentlige, er fokus ikke rettet mod udviklingen i den offentlige sektors produktivitet. Lønstigningerne knytter sig derimod tæt til de private lønstigninger
og dermed den private produktivitetsudvikling.

69

Due og Madsen (2006): 86.
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Det skyldes reguleringsordningen, der automatisk udligner 80 pct. af forskellen i lønudviklingen mellem det offentlige og det private, jf. boks 15.

 Reguleringsordningen udligner 80 pct. af forskellen mellem den offentlige og private
lønudvikling.
 Stiger lønningerne i det private med 1 pct. mere end i det offentlige, udmønter reguleringsordningen automatisk en lønstigning på 0,8 pct. til de offentligt ansatte.
 Reguleringsordningen kan både udmønte positivt og negativt. Har offentligt ansatte
haft en lavere lønudvikling end privatansatte, vil reguleringsordningen automatisk
øge de offentlige lønninger. Hvis de offentligt ansatte omvendt har haft en højere
lønudvikling end de privatansatte, nedjusterer reguleringsordningen de offentlige
lønstigninger.
 Udmøntningen fra reguleringsordningen sker typisk en gang årligt i en procentregulering af lønnen.
 Der er forskellige tekniske forskelle på, hvordan ordningen anvendes i henholdsvis
stat, kommuner og regioner, men grundprincippet om, at 80 pct. af forskellen mellem den offentlige og private sektor automatisk udlignes, er det samme.
 Reguleringsordningen har eksisteret siden 1984. Før da var andre reguleringsmekanismer såsom dyrtids- og taktregulering i brug. Videreførelse af reguleringsordningen aftales mellem parterne ved overenskomstforhandlingerne.
Kilde: Lønkommissionen (2010): 397-398.

Reguleringsordningen har den effekt, at lønnen i det offentlige og private udvikler sig nogenlunde parallelt, jf. figur 16. Det sker uagtet, at produktiviteten kan udvikle sig forskelligt.
Siden 2008 har den offentlige lønudvikling ligget over den private lønudvikling. Baggrunden
skal findes i de forholdsvis store lønstigninger, der blev givet ved de offentlige overenskomstforhandlinger i 2008. Den efterfølgende økonomiske krise har bevirket, at lønudviklingen i den private sektor er stagneret og dermed er kommet til at ligge under lønudviklingen i
det offentlige. Reguleringsordningen udligner som nævnt kun 80 pct. af forskellen.
Reguleringsordningen har generelt den effekt, at forhandlingerne om lønstigninger ved de
offentlige overenskomstfornyelser ikke får den store betydning for den efterfølgende lønud70
vikling.
Overenskomstparterne i det offentlige følger typisk et princip om centralt at udmønte de
71
samme, procentuelle lønstigninger til alle offentligt ansatte, selvom der ikke er noget til
hinder for, at lønmidlerne differentieres mellem forskellige personalegrupper eller arbejdspladser – fx på grund af forskelle i produktivitet, efterspørgsel og/eller eventuelle ønsker om
at tiltrække højtkvalificerede medarbejdere til særlige områder. Det betyder samlet set, at
lønrelationerne og lønhierarkiet mellem personalegrupperne inden for det offentlige fastholdes. Løndannelsen i den offentlige sektor får på denne måde et statisk og bevarende
72
præg.

70
71
72

44

Kraka (2013).
Lønkommissionen (2010): 391.
Lønkommissionen (2010): 409-410; Scheuer (2010).
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Indeks

FIGUR 16: LØNUDVIKLING OFFENTLIG OG PRIVAT, 2000-2012
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Kilde: Danmarks Statistik (ILON2, ILON4, ILON5 og ILON9) og egne beregninger.

Dermed ikke sagt, at løndifferentiering slet ikke forekommer. Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev der fx aftalt en vis variation i lønstigningerne mellem de forskellige personalegrupper. Denne differentiering fandt dog sted internt i grupperne, det vil sige internt på
henholdsvis LO-, FTF og AC-området – en ekstraordinær lønstigning til én faggruppe blev
73
udlignet af andre faggrupper inden for samme område.
I det private spiller overvejelser om lønrelationer mellem grupper selvsagt også en rolle i
lønforhandlingerne. Men da lønstigningerne inden for mange private brancher fastlægges
ved lokale forhandlinger på de enkelte virksomheder, skal en særlig lønstigning til en gruppe
af lønmodtagere ikke på samme direkte måde som i det offentlige kompenseres eller mod74
regnes i andre gruppers lønstigninger.

Den centraliserede løndannelse inden for det offentlige giver sig udslag i en lav grad af løndifferentiering de ansatte imellem. Spredningen i timelønnen i den offentlige sektor er således mindre end i den private sektor, jf. figur 17.

73
74

Scheuer (2009): 7-12.
Scheuer (2010): 35.
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Pct.

FIGUR 17: LØNSPREDNING FOR ANSATTE I DEN OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTOR, 2010
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Note: Ekskl. elever og lærlinge. Procentdel af lønmodtagerne, der har timeløn inden for intervallet. Timeløn opgjort som fortjeneste i
alt per præsteret time.
Kilde: Lønstatistikken (Danmarks Statistik) og egne beregninger.

Som det fremgår af figuren, samler de offentlige lønninger sig i højere grad omkring gennemsnittet, end det er tilfældet i det private, hvor timelønningerne i højere grad varierer. Forskellene betyder, at de offentligt ansatte i højere grad tjener det samme, end det er tilfældet
for ansatte i den private sektor.
En del af forskellen i lønspredning i figuren ovenfor skyldes givetvis forskelle i uddannelsessammensætningen mellem den offentlige og private sektor. Ser man på lønspredningen for
sammenlignelige grupper i de to sektorer, genfindes billedet dog.
Blandt ansatte beskæftiget med ingeniørarbejde er der en væsentlig større lønspredning i
den private end i den offentlige sektor, jf. figur 18.
Figur 19 viser, at billedet er det samme for ansatte beskæftiget med kontor- og sekretærarbejde.
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FIGUR 18: LØNSPREDNING FOR ANSATTE BESKÆFTIGET MED INGENIØRARBEJDE, OFFENTLIG OG
PRIVAT, 2010
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Note: Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) – DISCO-08: 214. Ekskl. elever og lærlinge. DISCO er den danske
version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations, ISCO, som udarbejdes af
International Labour Organisation, ILO. DISCO-08 angiver, at det er 2008 versionen af DISCO. Procentdel af lønmodtagerne,
der har timeløn inden for intervallet. Timeløn opgjort som fortjeneste i alt per præsteret time.
Kilde: Lønstatistikken (Danmarks Statistik) og egne beregninger.
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FIGUR 19: LØNSPREDNING FOR ANSATTE BESKÆFTIGET MED KONTOR- OG SEKRETÆRARBEJDE, OFFENTLIG OG PRIVAT, 2010
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Note: Almindeligt kontor- og sekretærarbejde – Disco-08: 4. Ekskl. elever og lærlinge. DISCO er den danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations, ISCO, som udarbejdes af International Labour
Organisation, ILO. DISCO-08 angiver, at det er 2008 versionen af DISCO. Procentdel af lønmodtagerne der har timeløn inden
for intervallet. Timeløn opgjort som fortjeneste i alt per præsteret time.
Kilde: Lønstatistikken (Danmarks Statistik) og egne beregninger.
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Forskellene betyder, at ansatte, der varetager de samme arbejdsopgaver, i langt højere grad
aflønnes ens i den offentlige sektor, end det er tilfældet i den private sektor.
Set fra en produktivitetsvinkel kan den sammenpressede lønstruktur i det offentlige betyde,
at man i mindre grad end i den private sektor har en incitamentsstruktur, der tilskynder den
enkelte medarbejder til at yde en ekstra indsats og til at opbygge kompetencer, som arbejdspladsen har brug for. Derudover kan det have som konsekvens, at den enkelte leder
betaler for meget i løn til de medarbejdere, der ikke leverer den forventede kvalitet, og for lidt
til de medarbejdere, hvis opgaveløsning befinder sig på et højt kvalitetsniveau.

En meget væsentlig del af de midler, der er til rådighed ved overenskomstfornyelserne, udmøntes som nævnt centralt, selvom der ikke er noget til hinder for, at lønmidlerne kan ud75
møntes lokalt. Den centrale udmøntning giver alt andet lige ledelsen på de enkelte offentlige arbejdspladser et begrænset rum til at tilpasse aflønningen til medarbejderens indsats og
resultater.
De lokale arbejdsgivere må i stedet selv i vidt omfang skabe rum til den lokale løndannelse.
Det økonomiske råderum til lokal løn afhænger af lokale effektiviseringer, økonomiske om76
prioriteringer mv.
På det regionale og kommunale område er der derudover forskellige former for ordninger,
der kan påvirke det lokale råderum til frit at koble løn til produktivitet og indsats, jf. boks 16.

 Forlodsfinansiering, hvor parterne i de centrale overenskomstforhandlinger fastsætter, hvor mange midler, der skal anvendes til lokalløn for de enkelte personalegrupper i overenskomstperioden.
 Udmøntningsgaranti, der indebærer, at arbejdsgiverne i regionerne og kommunerne
har en forpligtelse til at udmønte midlerne fra forlodsfinansieringen til på forhånd
fastlagte udmøntningsgrupper. Hvis garantien for en gruppe ikke opfyldes, skal underskuddet udmøntes af den pågældende kommune/region med en faktor på 1,15.
 Gennemsnitsløngaranti, hvor en række overenskomstgrupper er garanteret en given
lønudvikling på landsplan. Såfremt dette ikke er tilfældet i praksis, tilføres overenskomstgruppen det manglende beløb ved de efterfølgende centrale overenskomstforhandlinger.
 Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 og 2013 blev ordningerne principielt set
videreført, men uden at der blev afsat midler til forlodsfinaniseringen. Der har derfor heller ikke været noget at udmønte fra udmøntningsgarantien. Gennemsnitsløngarantien opgøres fortsat, men har hverken i 2011 og 2013 udmøntet lønmidler til overenskomstforhandlingerne.
Kilde: Lønkommissionen (2010): 398-400; Overenskomstforligene på det regionale og kommunale område 2011 og 2013.

75
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Lønkommissionen (2010): 425.
Lønkommissionen (2010): 413.
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De offentlige ledere vurderer selv, at løn kun i ringe grad er tilgængeligt som et reelt ledelsesværktøj. Mellem 20 og 30 pct. af lederne angiver løn som en af de faktorer, der er bedst
til at motivere medarbejderne.
Men modsat fx indflydelse på jobindholdet eller spændende arbejdsopgaver, der i ledernes
optik er de væsentligste motivationsfaktorer, fremstår løn kun i meget lille udstrækning som
en reel motivationsmulighed. Kun omkring fem pct. af de kommunale og otte pct. af de statslige ledere mener, at lønnen er til rådighed som ledelsesværktøj, jf. figur 20 og figur 21.
Til sammenligning fremstår løn blandt private ledere i noget højere grad som en tilgængelig
motivationsmulighed, jf. figur 22.

Pct.

FIGUR 20: LEDERES SYN PÅ MOTIVATIONSFAKTORER OG MULIGHEDER, KOMMUNER, 2011
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Note: Summerer ikke til 100, da der var mulighed for at give flere svar. Spørgsmålene lød: ”Hvilke redskaber, vurderer du, er de
bedste til at motivere medarbejderne?” og ”Hvilke effektive muligheder har du for at motivere dine medarbejdere?” Resultaterne skal tages med forbehold, da de er tale om en lille stikprøve (n=54).
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening (2011).
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FIGUR 21: LEDERES SYN PÅ MOTIVATIONSFAKTORER OG MULIGHEDER, STATEN, 2011
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Note: Summerer ikke til 100, da der var mulighed for flere svar. Spørgsmålene lød: ”Hvilke redskaber, vurderer du, er de bedste til
at motivere medarbejderne?” og ”Hvilke effektive muligheder har du for at motivere dine medarbejdere?” Resultaterne skal tages med forbehold, da de er tale om en lille stikprøve (n=55).
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening (2011).

Pct.

FIGUR 22: LEDERES SYN PÅ MOTIVATIONSFAKTORER OG MULIGHEDER, PRIVATE, 2011
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Note: Summerer ikke til 100, da der var mulighed for flere svar. Spørgsmålene lød: ”Hvilke redskaber, vurderer du, er de bedste til
at motivere medarbejderne?” og ”Hvilke effektive muligheder har du for at motivere dine medarbejdere?”, n=265.
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening (2011).
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Lederes og medarbejderes syn på lokal løn var også et væsentligt emne for Lønkommissionen. Lønkommissionen fandt, at såvel ledere som medarbejdere principielt er positive overfor ideerne bag Ny Løn, herunder muligheden for at motivere og belønne en ekstra indsats. I
praksis viste Lønkommissionens analyser imidlertid en række udfordringer og hæmmende
faktorer, der indebærer, at den lokale løndannelse langt fra altid fungerer efter hensigten, jf.
boks 17.

 For få midler
Flertallet af ledere og medarbejdere finder, at der er for få lokale lønmidler til stede i
systemet til, at det kan få de tilsigtede effekter. Tillæg er ofte af en så ringe størrelse,
at det ikke for alvor opleves som motiverende.
 Manglende lokal kompetence
Både ledere og medarbejdere oplever, at den daglige leder ikke altid har den endelige beslutningskompetence, da forhandlingerne foregår på centralt/forvaltningsniveau, eller der er vedtaget en normerende lønpolitik for fordelingen
af lønmidlerne mellem forskellige fag- og personalegrupper.
 For meget administration
Blandt ledere og medarbejdere er der helt overvejende enighed om, at processen
omkring lokale lønforhandlinger er for bureaukratisk og tidskrævende – der skal aftales procedurer, udarbejdes lønstatistik, foretages indstillinger, gives begrundelser og
afslag, følges op osv.
 Forhåndsaftaler lægger bånd på lokale midler
Mange ledere og medarbejdere oplever forhåndsaftaler, hvor det fx på forhånd er
fastlagt, at særlige funktioner skal udløse tillæg, som begrænsende for det ledelsesmæssige råderum og muligheden for at honorere en ekstra indsats.
 Manglende gennemsigtighed
Særligt på medarbejderside kritiseres Ny Løn for at være uigennemsigtig. Dels i forhold til hvor mange midler, der egentlig er i spil, dels i forhold til hvilke kriterier, der
ligger til grund for fordelingen af midler.
 Rutinepræget udmøntning
På medarbejdersiden peges der på, at fordelingen af de lokale lønmidler til tider sker
efter plejer-princippet eller ud fra et turnussystem, hvor det springende punkt er,
hvem der sidst modtog tillæg. Lederne peger på udfordringer i forhold til de faggruppeopdelte lokale forhandlinger, som kan gøre det sværere at belønne det tværgående teams indsats – eksempelvis på sygehusområdet.
Kilde: Lønkommissionen (2010): 458-461.

Et af de elementer, der ifølge ledere og medarbejdere på tværs af sektorområder begrænser
ledelsesrummet, er forhåndsaftaler. Aftalerne er bindinger, der på forhånd reserverer en del
af de lokale lønmidler til bestemte formål. De kan både være defineret fra centralt hold i
overenskomsten og lokalt.
Eksempelvis findes der inden for flere områder i det offentlige eksempler på, at overenskomsterne indeholder automatiske ”skal-tillæg”, der på forhånd kobler varetagelsen af særlige
funktioner eller gennemførelsen af nærmere specificerede efteruddannelsesaktiviteter til en
77
lønforbedring. Boks 18 giver eksempler.

77

Lønkommissionen (2010): 414, 459-460.
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 Socialrådgivning
”… For socialrådgivere på grundløn 31 (per 1. januar 2012 grundløn 31 + 2.000
(31/3 2000-niveau)) og socialformidlere på grundløn 32 (per 1. januar 2012 grundløn
32 + 2.000 kr. (31/3 2000-niveau)), som gennemfører en relevant diplom- eller kandidatuddannelse, skal der indgås lokal forhåndsaftale om, hvor meget gennemførelsen udløser i kvalifikationsløn…”
 Social- og sundhedsområdet
”Til social- og sundhedspersonale, der er pålagt funktion som praktikvejleder, aftales
der lokalt funktionsløn herfor”.
 Skatteområdet
”Til fuldmægtige i SKAT, der har bestået spydspidsuddannelsen og har tilsvarende
kvalificerede arbejdsopgaver, ydes et tillæg på 26.200 kr. I tillægget modregnes
fremtidige procentreguleringer af den enkelte fuldmægtigs samlede løn i henhold til §
7 i overenskomsten henholdsvis § 3 i protokollat om gammelt lønsystem.”
Kilde: Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, § 6 stk. 2; Overenskomst for social- og sundhedspersonale mellem FOA og KL, § 5 stk. 2, pkt. 6; Overenskomst for akademikere i staten, bilag
6, D1.

Når de lokale lønmidler skal fordeles, kan det enten ske ved forhandling mellem ledelsen og
tillidsrepræsentanten eller direkte mellem lederen og den enkelte medarbejder. Som hoved78
regel sker forhandlingen i den offentlige sektor mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.
Individuel lønforhandling er således meget lidt udbredt inden for det offentlige – især når der
sammenlignes med forholdene i det private. I staten er det ca. 16 pct. og i regionerne og
kommunerne under 15 pct. af medarbejderne, der angiver, at de selv forhandler løn med
deres leder. I det private gælder det for lidt over 40 pct., jf. figur 23. Over 40 pct. af de offentligt ansatte vil imidlertid gerne i højere grad forhandle deres løn individuelt, jf. figur 24.
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Lønkommissionen (2010): 406.
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FIGUR 24: ANDEL MEDARBEJDERE, DER ØNSKER
SELV AT FORHANDLE LØN MED DERES LEDER,
2010/ 2011

Pct.
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FIGUR 23: ANDEL MEDARBEJDERE, DER SELV
FORHANDLER LØN MED DERES LEDER, 2010/2011
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Note: Respondenter i staten blev spurgt: ”Hvor enig/uenig er du i
følgende udsagn om lønforhandlingerne på din arbejdsplads?: Jeg forhandler selv løn med min nærmeste leder”.
Figuren viser andelen, der svarede ”helt enig” og ”enig”.
Respondenter i regioner, kommuner og privat blev spurgt:
”Hvordan foregår lønforhandlingerne i dag?”. Figuren viser
andelen, der svarede ”Du forhandler selv løn med din
nærmeste leder.” Antal respondenter i alt stat: 1.238, regioner: 153, kommuner: 409, privat: 1.456.
Kilde: Stat: Epinion (2010). Regioner, kommuner og privat: Dansk
Arbejdsgiverforening (2011).
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Note: Respondenter i staten, regioner og privat blev spurgt:
”Hvor enig er du i følgende udsagn om lønforhandlingerne på din arbejdsplads?: Jeg ønsker selv at forhandle
løn med min leder”. Figuren viser andelen, der svarede
”helt enig og ”enig.” Respondenter i kommuner blev
spurgt: ”Jeg ønsker i højere grad end i dag selv at forhandle min løn”. Figuren viser andelen, der svarede ”helt
enig” og ”delvist enig”. Antal respondenter i alt stat:
1.238, regioner: 153, kommuner: 2.737, privat: 1.456.
Kilde: Stat: Epinion (2010). Kommuner: Capacent (2010). Regioner og privat: Dansk Arbejdsgiverforening (2011).

Tallene dækker over en vis variation mellem de forskellige faggrupper. Særligt på uddannelsesområdet kan der spores en større skepsis overfor lokal løndannelse og individuelle løn79
forhandlinger end på andre områder – på skoleområdet i kommunerne er det fx kun tre ud
af 10, der selv ønsker at forhandle løn. Blandt de administrative medarbejdere i kommuner80
ne ønsker knap seks ud af 10 til sammenligning selv at forhandle løn.

Den forholdsvis fleksible løndannelse i det private giver gode muligheder for aktivt at anvende løn som et ledelsesværktøj og afstemme aflønningen til den enkelte medarbejders eller
teamets præstationer og resultater. Udenlandske erfaringerne fra den private sektor viser, at
en målrettet brug af lønnen, hvor der sker en kobling til præstationer og resultater, i mange
81
tilfælde virker produktivitetsfremmende og motiverende.
Også studier udført i forhold til danske virksomheder peger på en positiv sammenhæng mellem virksomheders resultater og deres brug af resultatløn. Smith og Smith (2010) finder, at
præstationsafhængig løn har en positiv effekt på sygefraværet, medarbejdertilfredsheden og
organisationens effektivitet.
Eriksson og Westergård-Nielsen (2005) finder, at 82 pct. af de virksomheder, der anvender
resultatløn for alle medarbejdere, har forbedret organisationens effektivitet inden for det se82
neste år. Blandt de virksomheder, der ikke anvender resultatløn, er tallet 74 pct.

79

Lønkommissionen (2010): 458-460.
Capacent (2010): 25.
Se fx Lazear (2000) og Prendergast (1999).
82
Se også DI (2008) samt Eriksson og Smith (2007).
80
81
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Dahl m.fl. (2013) finder, at decentraliseringen af løndannelsen på det danske arbejdsmarked
har betydet, at lønnen i gennemsnit er steget, og at afkastet til arbejdserfaring og uddannelse er blevet højere. De finder også, at lønspredningen stiger som følge af decentralisering.
Resultaterne peger på, at decentraliseringen har skabt en bedre overensstemmelse mellem
aflønning og lokale virksomhedsforhold samt individuel arbejdsproduktivitet.
Endelig finder DI (2013), at lønspredning på grundlag af forskelle i indsats, kvalifikationer
mv. virker motiverende og bidrager til at øge medarbejdernes indsats og dermed produktiviteten.
Erfaringerne fra det private kan ikke nødvendigvis overføres 1:1 til den offentlige sektor.
Forskning i offentligt ansattes motivation peger fx på, at motivationsfaktorer udover de økonomiske står stærkt. I litteraturen argumenteres der i denne sammenhæng særligt for vigtigheden af ”public service motivation” forstået som den ansattes ønske om at gøre noget godt
for andre mennesker og samfundet som helhed. Dertil kommer i mange tilfælde stærke fag83
lige normer, som offentligt ansatte typisk ikke ønsker at gå på kompromis med.
Det betyder dog ikke, at resultatafhængig løn er uden virkning i den offentlige sektor. Forskellige studier finder således effekter selv ved relativt beskedne økonomiske incitamenter,
84
men virkningen af økonomiske incitamenter synes mere kompleks end i den private sektor.
Incitamenterne skal fremstå troværdige, hvilket bl.a. kræver, at de ikke ændres med kort
varsel. Og aflønningen skal skrues sammen på en måde, så medarbejderne ikke oplever de
økonomiske incitamenter som et forsøg på at kontrollere deres adfærd, men derimod som
85
understøttende for deres indre motivation.

83
84
85
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Se fx Andersen (2009) og baggrundsnotatet ”Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer”.
Andersen og Pallesen (2008) og baggrundsnotatet ”Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer”.
Se baggrundsnotatet ”Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer” og referencer heri.
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I baggrundsrapporten er der i figur 6 og i figur 7 foretaget et skøn over omfanget af betalt
frihed og fravær i henholdsvis den offentlige og den private sektor. Det gælder fx fravær i
forbindelse med barsel, børns sygdom og betalt spisepause.
Opgørelsen baserer sig på forskellige datakilder og indeholder for visse fraværselementer –
som fx udbredelsen af betalt spisepause eller andelen af barselsorloven, der er lønnet –
skøn over udbredelsen af de pågældende elementer, idet der i flere tilfælde ikke foreligger
præcise tal for omfanget heraf. Opgørelsen skal tages med disse forbehold.
Derudover er der i opgørelsen ikke taget højde for forhold som overarbejde og afspadsering.
Fx vil overarbejde, der afspadsereres i et andet forhold end 1:1 (fx 1:1,5), medvirke til at øge
fraværet. Da der ikke foreligger opgørelser over omfanget af overarbejde og afspadsering, er
disse forhold ikke afspejlet i opgørelsen. Tabel A sammenfatter det omfang af betalt frihed
og fravær, som er lagt til grund for opgørelsen.
TABEL A: OMFANG AF BETALT FRIHED OG FRAVÆR I DEN OFFENTLIGE OG DEN PRIVATE SEKTOR,
DAGSVÆRK PER FULDTIDSANSAT, 2011

Ferie

25,00

25,00

Særlige feriedage

5,00

5,00

Helligdage og fridage

10,29

10,29

Egen sygdom og arbejdsulykke

11,22

6,91

Børns sygdom

0,77

0,46

Barselsorlov

4,68

1,61

Omsorgsdage

0,56

0,00

Seniordage

0,26

0,00

Betalt spisepause

12,30

5,70

Betalt frihed og fravær

70,08

54,96

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Finansministeriets Forhandlingsdatabase, KL, Danske
Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger.

Idet en arbejdsdag udgør 7,4 timer, og der er 52 uger om året, svarer det for en offentligt
ansat til 10 timers ugentlig betalt frihed og fravær (70,08*7,4/52) i gennemsnit per fuldtidsansat. I det private er tallet ca. 7,8 timer (54,96*7,4/52) i gennemsnit per fuldtidsansat.
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De enkelte fraværselementer gennemgås nedenfor.

Omfanget af ferie baserer sig på Ferielovens bestemmelser, hvorefter ansatte på både det
offentlige og private arbejdsmarked har ret til 5 ugers ferie svarende til 25 dage.
Feriefridagene følger af overenskomster og aftaler på det offentlige og private område. Det
er antaget, at alle ansatte i det offentlige og det private har 5 særlige feriedage.
Det er i opgørelsen derudover antaget, at alle ansatte i såvel den offentlige som den private
sektor afholder hele deres ferie og alle feriedagene. Dette vil givetvis ikke være tilfældet i
praksis – men hvis fx feriedagene ikke afholdes fuldt ud, vil de typisk blive udbetalt.

I det omfang helligdage og fridage falder på hverdage, vil de påvirke det betalte fravær. Helligdage og fridage falder i varierende omfang på hverdage – tabel B viser, hvordan helligdage og fridage er indregnet.
Dage, der i varierende omfang falder på en hverdag, antages i gennemsnit at udgøre 0,714
dagsværk (5/7). Samlet set antages helligdage og fridage for en fuldtidsansat i gennemsnit
at udgøre 10,29 dage om året.
Idet juleaftensdag og nytårsaftensdag ikke er en fridag for alle grupper af ansatte, overestimeres fraværet i forhold til disse to dage en smule. Omvendt gives der på både det offentlige
og private arbejdsmarked i mange tilfælde fri på diverse formålsbestemte dage (begravelse,
bryllup, flytning mv.). Disse fraværselementer er ikke indregnet grundet manglende data.
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TABEL B: ANTAL DAGSVÆRK BRUGT PÅ HELLIGDAGE OG FRIDAGE

Juleaftensdag

0,714

Falder i varierende grad på en hverdag

1. juledag

0,714

Falder i varierende grad på en hverdag

2. juledag

0,714

Falder i varierende grad på en hverdag

Nytårsaftensdag

0,714

Falder i varierende grad på en hverdag

Nytårsdag

0,714

Falder i varierende grad på en hverdag

Skærtorsdag

1,0

Falder fast på en hverdag

Langfredag

1,0

Falder fast på en hverdag

-

Søndag

2. påskedag

1,0

Falder fast på en hverdag

St. bededag

1,0

Falder fast på en hverdag

Kr. Himmelfartsdag

1,0

Falder fast på en hverdag

-

Søndag

1,0

Falder fast på en hverdag

1. maj/grundlovsdag

0,714

Falder i varierende grad på en hverdag

I alt

10,29

Påskedag

Pinsedag
2. pinsedag

Kilde: Egne beregninger.

Disse fraværselementer baserer sig på Danmarks Statistiks fraværsstatistik, jf. tabel C, hvor
tallet for den offentlige sektor er fremkommet ved at vægte tallene for stat, regioner og kommuner med antal fuldtidsansatte i de pågældende sektorer.
I forhold til sygefravær har enkelte grupper i både den offentlige og private sektor sygefravær
86
uden løn, men da omfanget er forholdsvis begrænset, er der ikke er korrigeret herfor.

86

Oplyst af KL, Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen og Dansk Arbejdsgiverforening.
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TABEL C: FRAVÆRSDAGSVÆRK PER FULDTIDSANSAT RELATERET TIL EGEN SYGDOM, ARBEJDSULYKKE OG BØRNS SYGDOM, 2011

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Egen sygdom
og arbejdsulykke

7,99

12,63

11,22

5,93

8,60

6,91

Børns sygdom

0,56

0,86

0,77

0,36

0,64

0,46

Kilde: Danmarks Statistik (FRA011) og egne beregninger.

Omfanget af barsels- og adoptionsorlov er for statens og det privates tilfælde opgjort ud fra
Danmarks Statistik, jf. tabel D.
TABEL D: FRAVÆRSDAGSVÆRK PER FULDTIDSANSAT STAT OG PRIVAT, 2011

Barsel- og adoptionsorlov

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

1,56

8,34

4,51

0,81

6,34

2,83

Note: Omfatter såvel lønnet som ulønnet barsel.
Kilde: Danmarks Statistik (FRA011).

Ikke al afholdt barsels- og adoptionsorlov er imidlertid lønnet. I opgørelsen er kun den lønnede barsel medregnet. Der er for staten og det private foretaget et skøn for, hvor stor en del
af den afholdte barsel, der er lønnet, jf. tabel E.
TABEL E: ANDEL AF DEN AFHOLDTE BARSELSORLOV, DER ER LØNNET, 2011

Andel afholdt barselsorlov,
der er lønnet

0,80

0,57

Note: Skønnet for privat vedrører DA/LO-området og tager udgangspunkt i reglerne i Industriens Overenskomst.
Kilde: Moderniseringsstyrelsen (statsansatte) og Dansk Arbejdsgiverforening (privatansatte).

Det giver for staten et fravær relateret til lønnet barsel- og adoptionsorlov på 3,61 dage
(4,51*0,8) og for det private 1,61 (2,83*0,57).
Lønnet barselsorlov er for kommuner og regioner opgjort ud fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, jf. tabel F.
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TABEL F: LØNNET BARSEL- OG ADOPTIONSORLOV I KOMMUNER OG REGIONER, DAGSVÆRK PER
FULDSTIDSBESKÆFTIGET, 2011

Barsel- og adoptionsorlov

1,3

6,1

5,0

Note: Omfatter kun lønnet barsel.
Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (LOPAKS fraværsstatistik).

Tallene for kommuner, regioner og stat er vægtet med antal fuldtidsansatte i de pågældende
sektorer. Det samlede fravær relateret til lønnet barsel- og adoptionsorlov for henholdsvis
det offentlige og det private fremgår af tabel G.
TABEL G: LØNNET FRAVÆR I FORBINDELSE MED BARSEL- OG ADOPTIONSORLOV, OFFENTLIG OG
PRIVAT, DAGSVÆRK PER FULDTIDSANSAT, 2011

Barsel og adoptionsorlov

4,68

1,61

Note: Skønnet for privat vedrører DA/LO-området og tager udgangspunkt i reglerne i Industriens Overenskomst.
Kilde: Danmarks Statistik (FRA011), Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Moderniseringsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger.

I forhold til barselsorlov og børns sygdom er det væsentligt at være opmærksom på, at en
del af den samlede forskel mellem det offentlige og det private skyldes, at kvinder udgør en
større del af de ansatte i den offentlige sektor, end de gør i det private. Som det fremgår
ovenfor, gælder det dog også, at privatansatte kvinder afholder mindre barsel end kvinder
ansat i den offentlige sektor. Der er i opgørelsen ikke korrigeret for, at der er flere kvinder
ansat i den offentlige sektor.

Omfanget af omsorgsdage i det offentlige og private fremgår af tabel H.
TABEL H: AFHOLDTE OMSORGSDAGE I GENNEMSNIT PER FULDTIDSANSAT, 2011

Fravær relateret
til omsorgsdage

0,56

0,00

Note: Skønnet for privat baserer sig på overenskomsterne på DA/LO-området. Der kan på de enkelte virksomheder via lokal aftale,
personalepolitik eller lignede være indført adgang til omsorgsdage. Tal for kommuner, regioner og stat er vægtet med antal
fuldtidsansatte.
Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (kommunalt og regionalt ansatte), ISOLA - Informationssystem om Løn- og
Ansættelsesvilkår (statsansatte), Dansk Arbejdsgiverforening (privatansatte) og egne beregninger.
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Omfanget af afholdte seniordage fremgår af tabel I.
TABEL I: AFHOLDTE SENIORDAGE I GENNEMSNIT PER FULDTIDSANSAT, 2011

Afholdte seniordage

0,26

0,00

Note: Skønnet for privat baserer sig på overenskomsterne på DA/LO-området. Der kan på de enkelte virksomheder via lokal aftale,
personalepolitik eller lignede være indført adgang til forskellige former for seniorordninger. Tal for kommuner, regioner og stat
er vægtet med antal fuldtidsansatte.
Kilde: Offentlig: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (kommunalt og regionalt ansatte), Moderniseringsstyrelsen (statsansatte), privat: Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger.

Det bemærkes, at ikke-afholdte seniordage, som den ansatte i stedet har fået udbetalt, ikke
indgår i opgørelsen.

Fraværet i forbindelse med betalt spisepause er beregnet ved at opgøre, dels hvor mange
dage en ansat i gennemsnit befinder sig på arbejdspladsen og dermed kan afholde spisepausen, dels hvor mange ansatte, der har ret til betalt spisepause. Beregningen for henholdsvis den offentlige og private sektor fremgår af tabel J.
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TABEL J: BEREGNING AF FRAVÆR I FORBINDELSE MED BETALT SPISEPAUSE

Antal arbejdsdage på et år (52 uger*5 dage)

260

260

Feriedage (5 uger)

-25

-25

Særlige feriedage (5 dage)

-5

-5

Helligdage og fridage

-10,29

-10,29

Egen sygdom og arbejdsulykke

-11,22

-6,91

Børns sygdom

-0,77

-0,46

Barsel- og adoptionsorlov

-4,68

-1,61

Omsorgsdage

-0,56

-

Seniordage

-0,26

-

Arbejdsdage per år (ekskl. friheds- og fraværselementer)

202,22

210,73

Andel ansatte med betalt spisepause

90 pct.

40 pct.

Arbejdstimer anvendt på spisepause per år per fuldtidsansat (arbejdsdage per år ekskl. betalt frihed og fravær*0,5
times spisepause*andel ansatte med betalt spisepause)

91,00

42,15

Antal dagsværk per år per fuldtidsansat anvendt på
betalt spisepause (arbejdstimer anvendt på spisepause/7,4)

12,30

5,70

Kilde: Egne beregninger.

Betalt spisepause kan enten følge af en overenskomstmæssig rettighed, en lokalaftale eller
en kutyme. Der findes ikke præcise tal for hvor mange i henholdsvis det offentlige og private,
der har betalt spisepause. I opgørelsen er derfor anvendt et skøn for udbredelsen jf. tabel K.
Udbredelsen af betalt spisepause i det private baserer sig på en undersøgelse fra 2008 ud87
ført på baggrund af Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse. Dansk Arbejdsgiverforening oplyser, at de vurderer andelen med betalt spisepause på DA/LO-området til at ligge
noget under 40 pct., men at der ikke foreligger nyere undersøgelser af udbredelsen. Opgørelsen tager derfor udgangspunkt i undersøgelsen fra 2008.

87

Se Dansk Arbejdsgiverforening (2008): 53. Arbejdskraftundersøgelsen er en interviewundersøgelse, og udbredelsen af betalt
spisepause i det private baserer sig derfor ikke på oplysninger fra de enkelte virksomheder, men på de privatansattes egen opfattelse af, hvorvidt spisepausen er betalt.
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I forbindelse med betalt spisepause gælder derudover, at mange ansatte står til rådighed i
den betalte spisepause og efter konkret behov kan pålægges at udføre arbejdsopgaver i
hele eller dele af spisepausen. Der foreligger ikke opgørelser over anvendelsen af rådighedsforpligtelsen.
TABEL K: ANDEL AF ANSATTE, DER HAR BETALT SPISEPAUSE

0,90

0,40

Note: Tal for kommuner, regioner og stat er vægtet med antal fuldtidsansatte.
Kilde: KL (kommunalt ansatte), Danske Regioner (regionalt ansatte), Moderniseringsstyrelsen (statsansatte), Dansk Arbejdsgiverforening (2008) (privatansatte) og egne beregninger.
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I tabel 5 i denne rapport sammenlignes baggrunden for indgåelsen af lokale arbejdstidsaftaler i henholdsvis det offentlige og private. Tabellen baserer sig på to forskellige undersøgelser, der overordnet set beskæftiger sig med det samme spørgsmål, men som ikke er fuldstændigt identiske i forhold til spørgsmålsformuleringer og svarkategorier.

Undersøgelsen omfatter ledere (n=125) og tillidsrepræsentanter (n=128) på virksomheder
med mindst én tillidsrepræsentant dækket af Industriens Overenskomst, og omfatter lokale
arbejdstidsaftaler for de timelønsansatte i produktionen.
Respondenterne blev spurgt: ”Hvad var baggrunden for, at forhandlingerne om arbejdstid
88
blev taget op? (sæt gerne flere kryds)”. Tabel L gengiver resultatet af besvarelsen.
TABEL L: BAGGRUNDEN FOR FORHANDLINGERNE OM ARBEJDSTID

Behov for at øge produktiviteten

45

56

Ændringer i efterspørgsel

40

34

Behov for at fastholde/tiltrække medarbejdere

38

38

Undgå/begrænse omfanget af en fyringsrunde

15

14

Behov for at forbedre balancen imellem arbejdsliv og familieliv

14

30

Ved ikke

12

16

Andet

12

4

Behov for besparelser

11

10

Behov for at øge medarbejdernes motivation

8

23

Note: Der kunne sættes flere kryds. Kun svar fra virksomheder med lokalaftaler om skiftehold, forskudt arbejdstid, weekendarbejde,
3-4 dages arbejdsuge, 12 timers vagter, flekstid, varieret ugentlig arbejdstid, deltid, nedsat tid for seniorer, øget ugentlig arbejdstid eller rammeaftale om individuel arbejdstid.
Kilde: Ilsøe (2009): 67.

88

Ilsøe (2009): 156.
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Undersøgelsen omfatter ledere (n=1.516) og tillidsrepræsentanter (n=545) fra 11 kommuner
inden for følgende kommunale sektorer: Administration, skoler (ekskl. lærere), dagtilbud,
ældrepleje, døgninstitutioner og teknikområdet.
Respondenterne blev spurgt: ”Hvilke af følgende formål er blandt de væsentligste i forbindel89
se med indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler? (mulighed for angivelse af flere svar)”. Tabel
M gengiver resultatet af undersøgelsen.
TABEL M: FORMÅL FOR INDGÅELSE AF LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER

At arbejdstiden kan tilrettelægges, så den bidrager til en højere grad af
balance mellem arbejds- og privatliv for den enkelte medarbejder

57

62

At få en bedre opgaveløsning

48

29

At få en bedre anvendelse af ressourcerne, der fører til mere arbejdskraft

40

28

At arbejdstiden kan tilrettelægges, så der bliver et bedre arbejdsmiljø på
arbejdspladsen

49

49

At skabe bedre mulighed for rekruttering/fastholdelse

34

28

At skabe bedre mulighed for medarbejderindflydelse

30

33

At forenkle arbejdstidsreglerne

27

11

Andet

3

4

Har ”slet ikke” kendskab til aftalen

6

8

Kilde: Deloitte (2010a): 35.

Som det fremgår, varierer svarkategorierne mellem de to undersøgelser. Mest iøjnefaldende
er nok, at det mest udbredte svar blandt ledere og tillidsrepræsentanter i industrien – ”behov
for at øge produktiviteten” – ikke optræder som svarkategori i undersøgelsen af forholdene i
kommunerne. Respondenterne i den kommunale undersøgelse har dog haft mulighed for
eksempelvis at svare ”At få en bedre opgaveløsning” eller ”At få en bedre anvendelse af
ressourcerne, der fører til mere arbejdskraft”.
Det mest udbredte formål blandt de kommunale ledere og tillidsrepræsentanter – balance
mellem arbejdsliv og privatliv – går igen i undersøgelsen i det private, men med en væsentlig
mindre udbredelse.

89
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Deloitte (2010a): 35.
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