
 TR-vejledning: Fleksible/individuelle 
forhandlingsregler 
 

Baggrund:   

På det statslige område har der siden 2005 været aftalt forsøg med fleksible (individuelle 

lønforhandlinger. I forbindelse med OK 13 er dette forsøg gjort permanent, og det indebærer, at 

den lokale ledelse og de stedlige tillidsrepræsentanter kan aftale, at personlige tillæg forhandles 

direkte mellem leder og medarbejder. 

 

På det kommunale og regionale område blev der ved OK 11 aftalt en forsøgsordning, der gav 

special- og chefkonsulenter mulighed for selv at forhandle tillæg. Denne forsøgsordning er ved 

OK13 udvidet til at gælde alle medarbejdere omfattet af AC-overenskomsten. Der er stadig tale om 

en forsøgsordning, der løber fra 1.4.13 og som skal evalueres inden overenskomstperiodens udløb 

31.3.15. 

 

Målsætning: 

Hensigten er at styrke den lokale dialog om løndannelsen i ny løn og i særdeleshed dialogen 

mellem leder og den enkelte ansatte i de medarbejdergrupper, der omfattes af en aftale om forsøg 

med lokale forhandlingsregler. 

 

Målgruppe: 

Alle medarbejdergrupper omfattet af AC-overenskomsten kan omfattes af en aftale om (forsøg 

med) individuelle forhandlinger.  På det kommunale og regionale område skal TR dog stadig 

forhandle lønnen ved nyansættelser. 

 

Hjemmel: 

Den statslige AC-overenskomst bilag 8, pkt. B  ( OK 11) 

Den kommunale AC-overenskomst § 10 stk. 6 ( Ok 11) 

Den regionale AC-overenskomst § 9 stk. 1 og bilag 3. ( OK 11) 

 

Regler - Hvordan indgås aftale om individuelle forhandlinger?  

Udgangspunktet i overenskomsterne er fortsat, at aftaler om funktions- og kvalifikationstillæg til 



enkeltpersoner indgås mellem den lokale ledelse og den pågældende tillidsrepræsentant.  

Dertil kommer så nu mulighed for lokalt at indgå aftale om andre forhandlingsregler.  

 

Ordningen giver mulighed for, at den lokale ledelse og den lokale tillidsrepræsentant kan aftale, at 

personlige tillæg – i form af varige og midlertidige funktions- og kvalifikations samt 

engangsvederlag – indgås på grundlag af en konkret lønforhandling direkte mellem leder og 

medarbejder.  Aftalen kan evt. afgrænses til kun at gælde nogle medarbejdergrupper eller kun 

nogle former for tillæg.  

Man kan kun indgå aftale om individuel forhandlingsret på arbejdspladser, hvor der er valgt en 

tillidsrepræsentant.  

 

En aftale om lokale forhandlingsregler skal sendes til Bibliotekarforbundet, som inden 10 hverdage 

kan gøre indsigelse mod aftalen.  

 

Den ansatte kan ved forhandlingerne med ledelsen vælge at lade sig bistå eller repræsentere af 

tillidsrepræsentanten. 

 

Resultatet af konkrete forhandlinger mellem den enkelte ansatte og ledelsen sendes til 

tillidsrepræsentanten, som inden for en frist på 7 hverdage fra modtagelsen af resultatet kan kræve 

en forhandling med ledelsen. I modsat fald anses forhandlingsresultatet for tiltrådt. 

 

De lokale forhandlinger skal desuden evalueres én gang årligt af ledelse og tillidsrepræsentanter. 

  



TR-opmærksomhedspunkter 

 

Inddrag klub/medlemmer 

Etablering af et forsøg/en ordning med individuelle forhandlinger kan være et generelt ønske i 

klubben, det kan komme fra enkelte medlemmer af klubben eller fra ledelsen. Under alle 

omstændigheder er det vigtigt, at hele klubben har lejlighed til at deltage i overvejelserne og 

beslutningen.  

Derfor er det vigtigt, at emnet bliver sat på dagsordenen i klubben. Her skal der være mulighed for 

at inddrage alle de synspunkter, klubmedlemmerne har, samt få belyst, om jeres arbejdsplads har 

nogle særlige forhold, som skal inddrages i overvejelserne.  

 

I den forbindelse bør I bl.a. overveje følgende spørgsmål: 

 

1. Skal vi indgå en lokal aftale eller ej? 

 Hvad vil vi have ud af indgå en aftale? 

 Hvordan vil en lokal aftale påvirke lønprofilen og lønspredningen? 

 Tror vi på, at vi kan få mere ud af at forhandle individuelt – som enkeltperson og som 

gruppe? 

 Vil individuelle forhandlinger betyde en tættere sammenhæng mellem arbejde/præstationer 

og løn – eller det modsatte? 

 Hvad vil individuelle lønforhandlinger betyde for vores kollegiale forhold? 

 

2. Hvis vi skal have en lokal ordning/forsøg, hvordan skal det så se ud? 

 Hvordan sikrer vi, at alle får del i lønudviklingen? 

 Skal vi begrænse ordningen til forhandling om engangsvederlag, eller skal de individuelle 

forhandlinger også omfatte varige og midlertidige tillæg? 

 Skal vi opstille rammer for de individuelle forhandlinger - kriterier, beløb osv. ? 

 Hvad betyder det for vores lønpolitik? 

 Hvordan sikrer vi gennemsigtighed i løndannelsen og et ensartet informationsniveau? 

 Skal der være åbenhed om lønnen? 

 

Hvis man i klubben skal stemme om spørgsmålet, sker en vedtagelse ved simpel stemmeflerhed. 

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har besluttet, at klubben skal have fælles holdning til 

individuelle forhandlinger. Enten forhandler alle selv, eller ingen. Dette ud fra at der er tale om 



samme lønsum.    

 

Fordele og ulemper ved individuelle forhandlinger 

Det er vigtigt, at klubben på den enkelte arbejdsplads nøje drøfter og afvejer fordele og ulemper før 

I evt. beslutter jer for en aftale om individuelle forhandlinger. 

Set fra såvel klub som medarbejder er der forskellige fordele og ulemper ved uddelegering af 

forhandlingsretten til den enkelte: 

 

Fordele ved individuel lønforhandling i forhold til klubben: 

 kan medføre en større lønspredning, der kan virke som en løftestang for de medarbejdere, 

der er lavt lønnede 

 kan gøre den enkelte medarbejder mere synligt ansvarlig for egen lønudvikling og fjerne 

det umiddelbare ansvar fra TR 

 kan gøre lønspørgsmålet til et mere synligt emne og noget, der tales mere om indbyrdes 

 kan fremme synliggørelsen af konkrete arbejdsopgaver. 

 

Ulemper ved individuel lønforhandling i forhold til klubben: 

 risiko for, at det samlede overblik over arbejdspladsens prioritering og tillægsniveauer kan 

forsvinde, da TR ikke længere har mulighed for at kunne overskue fordeling af lønmidler 

mellem afdelinger, m.m. 

 øge risikoen for uigennemsigtig løn 

 kan indebære en risiko for en forskellig løn mellem kønnene 

 kan indebære en risiko for ulighed og uensartet udmøntning af løn blandt medarbejdere 

med samme funktioner og samme kvalifikationer 

 risiko for, at løn udmøntes på et usagligt grundlag, hvor personlige eller ikke-faglige forhold 

kan spille ind 

 risiko for, at ”de stille medarbejdere” bliver lønmæssigt overset 

 kan medføre en større lønspredning, der kan medføre en dårligere lønudvikling for de 

svage medarbejder 

 risiko for løndiktat frem for en egentlig lønforhandling 

 lokale lønprincipper i klubben kan risikere at forsvinde (ex. prioriteringer) 

 risiko for, at tillæg aftales under evt. aftalte minimumsniveauer 

 risiko for, at den kollektive hukommelse i forhold til lønforhandlinger forsvinder 

 medføre uhensigtsmæssig indbyrdes konkurrence og splid i klubben 

 



Fordele ved individuel lønforhandling i forhold til den enkelte medarbejder: 

 større indflydelse og dermed tilfredshed hos den enkelte medarbejder 

 den enkelte medarbejder er bedst til at fremsætte egne argumenter 

 den enkelte medarbejder får en direkte tilbagemelding fra ledelsen 

 den enkelte medarbejder har lettere ved at tage eventuelle konsekvenser af 

forhandlingsresultatet 

 

Ulemper ved individuel lønforhandling i forhold til den enkelte medarbejder: 

 den enkelte medarbejder har ikke samme indsigt i lønstatistik og økonomi, som TR 

 større risiko for dårlige og upræcise aftaler 

 risiko for større antal aftaler om engangsvederlag i stedet for varige og midlertidige tillæg 

Etablering af forsøg /aftale om individuelle forhandlinger 

Når klubben har besluttet at etablere en ordning/forsøg med individuel forhandlingsret er det 

nødvendigt at få gennemgået og revideret lønpolitikken. En sådan ændring af forhandlingsretten vil 

nemlig medføre, at en række nye spørgsmål skal afklares, og der skal opstille nye rammer for 

relationen mellem ledelse, TR og medarbejder. 

 

Lønpolitikkens rammer 

Det er vigtigt at lønpolitikken kan afspejle den forskellighed, som medarbejdergruppen indeholder. 

Det er vigtigt, at den dels har en rummelighed og bredde til at fange alle de ansatte, dels at den er 

konkret. 

   

Hvad forhandles der om 

Klubben skal tage stilling til, om forhandlingsretten skal omfatte alle løndele, altså varige og 

midlertidige tillæg, samt engangsvederlag og resultatløn. Aftalen kan f.eks. begrænses til f.eks. 

kun at omfatte engangsvederlag eller kvalifikationstillæg. Man kan også aftale, at der afsættes en 

vis sum penge til individuelle forhandlinger og at derudover er en sum, som forhandles af TR. 

 

Åbenhed 

I forbindelse med individuel forhandlingsret er det vigtigt, at der er åbenhed om lønnen og om 

begrundelsen. Muligheden for sammenligning og indsigt skal bevares. Der bør formuleres 



bestemmelser i lønpolitikken om, hvordan lønnen gøres offentlig, hvornår det sker og med hvor 

stor detaljering (f.eks. i forhold til de individuelle begrundelser). 

 

Uddelegering af viden 

Lønpolitikken skal også tage højde for, hvordan relevant viden i forbindelse med lønforhandlinger 

bredes ud til den enkelte. Det kan være oplysninger om økonomi, lønninger på arbejdspladsen, 

statistikker over opgaver, merarbejde og lignende forhold. Det kan være viden omkring den enkelte 

medarbejder, viden om hele klubben eller viden, som går på tværs af faggrupperne og omhandler 

hele afdelingen eller institutionen. TR og BF centralt ligger også inde med stor viden om hele det 

bibliotekariske arbejdsmarked. BF udarbejder årligt lønstatistikker, som kan ses på www.bf.dk. 

 

Forhandlingsprocedure 

Lønpolitikken bør indeholde procedurer for de lokale lønforhandlinger. De nøjagtige procedurer 

skal afpasse efter de lokale forhold, men følgende punkter bør overvejes: 

 

 Bestemmelsen om lønforhandlinger mindst én gang årligt skal fastholdes. 

 Tidsfrister for de individuelle forhandlinger (evt. afpasset i forhold til MUS-samtaler) bør 

fastsættes. 

 Tidsfrister for udsendelse af lønoplysninger og lønstatistik til de enkelte medarbejdere. 

 En indledende lønpolitisk drøftelse mellem TR og ledelse forud for de individuelle 

forhandlinger. 

 Hvordan TR inddrages i forhandlingen, såfremt en kollega ønsker det (kan det f.eks. ske 

undervejs i forhandlingen). 

 Bestemmelser om, at der skrives referat af forhandlingen, som sendes til TR – også hvis 

der ikke opnås enighed. 

 Bestemmelser om, at såfremt der ikke opnås enighed ved de individuelle forhandlinger, 

overgår forhandlingerne til tillidsrepræsentanten. Det bør også bemærkes, at en uenighed 

fortsat kan videreføres som en interessetvist (jvf. overenskomstens bilag 8, pkt. III B). 

 Hvordan forholder man sig til indsigelsesfristen på 7 dage, i tilfælde af TR’s og 

TR’suppleantens ferie, fravær p.g.a. sygdom m.v.., således at TR altid har reel mulighed for 

at gøre indsigelse?  

 En samlet evaluering af forløbet af de individuelle forhandlinger. 

 Bestemmelse om, hvordan medarbejdere på barsel eller under sygdom indgår i 

forhandlingerne. 

http://www.bf.dk/


 Bestemmelser om, at ordningen kan opsige med f.eks. 3 måneders varsel, samt at tillæg 

aftalt under forsøget ikke ophører, når forsøget ophører. 

 

Forsøgsordning i kommuner/regioner 

Den individuelle forhandlingsret er indført som en forsøgsordning på det kommunale og regionale 

område. Det betyder, at eventuelle lokale forsøg med individuel forhandlingsret kun vil gælde indtil 

udløbet af den nuværende overenskomst den 31. marts 2015. Herefter vil forsøgene bortfalde, 

medmindre der aftales en videreførelse.   

 

Specielt om chefer/ledere 

Bibliotekarforbundet har delegeret forhandlingsretten til tillidsrepræsentanterne, dog undtaget de 

øverste chefer og visse mellemledere.  Det indebærer, at de chefer/ledere, som forhandles af 

forbundet ikke kan omfattes af en evt. lokal aftale om individuelle forhandlinger.   Efter konkret 

aftale med Bibliotekarforbundet vil disse chefer/ledere dog kunne forhandle selv. 

 

 

 


