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Kære Anders Kühnau 

 

Vi har med stor alvor noteret os, at administrerende direktør Per Bennetsen i Region Sjælland har 

meddelt de faglige organisationer, at der ikke økonomisk råderum i regionen til at gennemføre 

forhandlinger om lokal løn i den resterende del af 2018. Udmeldingen er en manglende anerken-

delse af, at lokal løn er en del af løndannelsen. 

 

På den baggrund har vi fremsendt vedlagte brev af 11. oktober 2018 til regionsrådsformand Heino 

Knudsen.  

 

I brevet har vi tydeliggjort vores forventninger til, at regionen, i overensstemmelse med aftaler 

om lokal løndannelse og intentionerne heri, optager reelle forhandlinger om konkrete lokale løn-

forbedringer i 2018 med de (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer. 

Det forventes således, at Region Sjælland lever op til de forpligtelser, der er i de enkelte overens-

komster fx i forhold til afholdelse af årlige forhandlinger mv. 

 

Det er beklagelig og ødelæggende for lokal løn, at regionen ikke tager aktivt ansvar for anven-

delsen og udviklingen af lokal løn, men i stedet melder ud, at der ikke er økonomisk råderum til 

at gennemføre forhandlinger i 2018. Det gør det jo illusorisk, hvis organisationerne i overens-

stemmelse med aftalerne beder om forhandlinger i andre situationer end nyansættelser og væ-

sentlige stillingsændringer. 

 

Det er afgørende vigtigt, at vi som parter tager aktivt ansvar og bakker op om vores aftaler og 

intensionerne heri. Hvis vi ikke gør det, så vil opbakningen og tilliden til lokal løndannelse 

smuldre både lokalt og centralt. Det er ingen tjent med. Udmeldingen er også ekstra beklagelig i 

lyset af vores fælles store indsats i OK-15 perioden for netop at sætte fornyet fokus på intentio-

nerne og anvendelsen af lokal løn. 
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Vi har derfor en klar forventning om, at I, som overenskomstpart, påtager jer ansvar og aktivt 

medvirker til, at lokal løn i regionerne forhandles og udgør et velfungerende supplement til den 

centrale løndannelse. Vi stiller os gerne til rådighed for en politisk drøftelse med jer om, hvordan 

vi, i lyset af udmeldingen i Region Sjælland, tager ansvar og aktivt støtter op anvendelsen af lokal 

løn som en del af løndannelsen, så der ikke står et indtryk tilbage af, at en enkelt region ikke vil 

den lokale løndannelse. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

På vegne af organisationerne i Forhandlingsfællesskabet 

 

 

 

Anders Bondo Christensen 

 

  


