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Lokale lønforhandlinger i efteråret 2017
Nu er det tid for de lokale lønforhandlinger.
I perioden fra den 15. september 2017 til den 15. november 2017 skal I forhandle løn for jeres
overenskomstansatte kirkefunktionærer, hvis I har modtaget forslag til lønforbedringer fra jeres
ansatte eller deres faglige organisationer.
Gravermedhjælpere, gartnere og gartnerimedarbejdere
I skal være opmærksomme på, at ansatte under 3F´s aftaler - gravermedhjælpere, gartnere og
gartnerimedarbejdere - ikke er underlagt en særlig forhandlingstermin, hvorfor der for disse kan
lønforhandles på alle tidspunkter af året.
Lokal løndannelse og lønpolitik
Den årlige lønforhandling for jeres medarbejdere kaldes ”lokal løndannelse” og udgør sammen med
de centralt fastsatte løntrin, lønintervaller og rådighedstillæg det samlede lønsystem.
Det er vigtigt, at I reserverer budgetmidler til lokal løndannelse, ligesom det er vigtigt, at I drøfter,
hvilke kriterier I vil lægge vægt på ved tildelingen af lønforbedringer.
Vigtige datoer
Organisationernes forslag til lønforbedringer for medarbejdere skal være menighedsrådene i hænde
senest den 15. september 2017. I er ikke forpligtet til at behandle forslag, der indkommer efter den
15. september 2017.
De indkomne forslag til lønforbedringer skal behandles på et menighedsrådsmøde, hvorefter
menighedsrådene er forpligtet til at svare organisationen senest den 15. november 2017.
Der er hjælp at hente
Stifterne har udarbejdet en personalevejledning for menighedsråd. Vejledningen er tilgængelig på
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den Digitale Arbejds Plads (DAP´en) under håndbøger. I vejledningen findes svar på en del
personaleretlige områder.
På DAP´en findes også en detaljeret gennemgang af lønforhandlingssystemet.
Får I som menighedsråd brug for hjælp undervejs, er I altid velkomne til at kontakte stiftet for en
generel vejledning om lønforhandling og praktikken i forbindelse med de eventuelle forhandlinger.

Med venlig hilsen
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