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Sløje tider 
for lokalløn
Der har været få og beskedne stigninger i lønnen det seneste år.
Nogle gode resultater med lokalløn i København tyder på, at der
trods alt er noget at komme efter.
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sektorens lokallønsforhandlinger ender
med et sløjt resultat. 
Ifølge lønstatistikken er bruttoløn-

nen faldet med en halv procent, og flere
steder har der ikke engang været for-
handlet. 
“Men med et lønsystem, hvor så stor

en del af lønnen består af lokalløn, må der
opbygges en kultur, hvor der forhandles løben-
de, også selvom der ikke er afsat penge,” siger
Reiner Burgwald, der opfordrer medlemmerne
til at komme frem i skoene. “Det er dybt pro-
blematisk, at der rejses lønkrav i så ringe grad,”
siger han. H
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17.000 kroner. Så meget steg
Benni Willumsens løn sidste år.
Han har som teknisk ejendoms-
leder på Grøndalsvængets Skole
fået ansvaret for to fritidshjem,
og det blev brugt til at forhandle
en stigning i både funktions- og
ledelsestillæg. I alt har 15 serviceledere i København
fået lønstigninger på mellem 700 og 3.800 kroner om
måneden.
Men så er den gode historie også fortalt. 
“Ellers er det op ad bakke,” erkender Reiner Burg-

wald, formand for Teknik- og Servicesektoren. Han
oplever, at fyringer og kommunale nedskæringer gør
det svært at skaffe flere lønkroner, og det ser ud til, at

procent. Så meget er
bruttolønnen for tekni-
ske servicemedarbej-
dere faldet fra novem -
ber 2010 til november
2011. 

Tillæg fylder en
femtedel
Over en femtedel af de
tekniske servicelederes
løn er lokalløn, mens det
for tekniske service-
medarbejdere er knap
en tiendedel.

[bag om ordet]
Lokalløn: Lønnen i
kommuner og regioner
består af en grundløn
og tillæg. Tillæggene
aftales lokalt. Det kal-
des derfor lokalløn. 

Ingen penge 
til lokalløn
Kommunernes Lands-
forening fik igennem i
2011-overenskom-
sterne, at der ikke
skulle afsættes penge
til lokalløn. Pengene
skulle i stedet findes i
de enkelte kommuner. 

Du har ret til at få for-
handlet din lokalløn en
gang om året. Henvend
dig til din tillidsmand om
nye ansvarsområder,
kurser, du har taget
siden sidst, eller andet,
der kan gavne forhand-
lingen.

Det er muligt
15 serviceledere i Kø-
benhavn har fået løn-
stigninger fra 700 til
3.800 kr. om måneden. 

“En lønstigning betyder, at
pengene skal tages fra noget
andet. Skolerne holder derfor
på pengene, og forhandlin-
gerne kan være hårde,” siger
teknisk serviceleder Benni
Willumsen, der selv har fået
en lønstigning igennem.


