
fremmest en rekrutteringspulje
på 140millioner kroner, som
bliver omsat til lønstigninger på
sosu-området. Det var et ønske
fra arbejdsgivernes side at finde
penge til netop sosu-området for
at sikremere arbejdskraft.
KL havde før forhandlingerne
lagt op til en noget større og
mere bredt favnende rekrutte-
ringsindsats, der udover sosu-
området også skulle omfatte
ledere på de nære velfærdsom-
råder og pensionsforbedringer
for de kommunalt ansatte. Det
lykkedes medMichael Zieglers
ord at få halvanden ud af tre
prioriteter forhandlet hjem.
– Vi lykkedes med rekrutte-
ringspuljen, men ikke i den
størrelse, vi ønskede os. Det
vigtigste var sosu-området,
som vi kom i mål med, og så
kom vi delvis i mål med pen-
sion i form af, at vi fik nedsat
pensionskarensen til femmå-
neder. Så det var vel halvanden
ud af tre, siger Michael Ziegler,
der til daglig er borgmester i
Høje-Taastrup Kommune.
Rekrutteringspuljen skal ud-
møntes i organisationsfor-
handlingerne med FOA.
På pensionsområdet er par-
terne blevet enige omat sænke
den såkaldte pensionskarens til
femmåneder for de grupper, der
i øjeblikket harmere end fem
måneders pensionskarens. Det
vil sige, at samtlige kommunalt

ansatte nuhøjest skal vente fem
måneder, fra de bliver ansat, til
der rent faktisk bliver indbetalt
pensionsbidrag.
–Et parmåneder betyder selv-
følgelig ikke voldsomtmeget,
mendet er et godt skridt på
vejen til at få denhelt afviklet.
Desuden giver det en betydelig
administrativ lettelse for kom-
munerne, at der nu ikke længere
er forskellige karensperioder for
forskellige grupper.Det har givet
HR-afdelingerne grå hår i hove-
det, sigerMichael Ziegler.

Mangler lederne
Det lykkedes ikke KL og For-
handlingsfællesskabet at blive
enige om at afsætte penge til
rekruttering af ledere. Det
spørgsmål vil KL ifølgeMi-
chael Ziegler forsøge at arbejde
for i forhandlingerne med de
enkelte faggrupper.
– Vi ville rigtig gerne være
kommet igennemmed det. Det
havde ikke været løsningen
på alle udfordringer, men det
kunnemedvirke til, at det at
være leder helt ude i fronten
ville være mere attraktivt. Det
er ikke udelukket, at vi kan lyk-
kes med noget af det i organi-
sationsforhandlingerne, siger
Michael Ziegler.
At organisationsforhandlin-
gerne kan endemedpenge til
rekruttering af frontledere, var
Mona Striib ikke afvisende over-

KL og Forhandlingsfællesskabet indgik i
vinterferien et treårigt forlig om en ny overens-
komst for en halv million kommunalt ansatte.
KL kalder forliget robust og fornuftigt, men
ærgrer sig over ikke at komme igennem med
krav på seniorområdet.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

Tidligtmandagmorgen i sid-
ste uge kunneKL og Forhand-
lingsfællesskabet i KL-Huset
på Islands Brygge i København
præsentere en fornyelse af den
generelle overenskomst for en
halvmillion offentligt ansatte.
Det treårige forlig sikrer i ho-
vedtræk lønstigninger på 5,02
procent, en halv procent, som
der skal forhandles ommed de
enkelte fagforeninger, og dertil
en rækkemindre tiltag.
KL’s chefforhandlerMichael

Ziegler (K) kalder aftalen for
robust og fornuftig.
– Vi er kommet godt i mål, selv-
om vi selvfølgelig ikke er kom-
met igennemmed alt, vi gerne
ville. Sådan er det i forhandlin-
ger.Men vi lykkedesmed vores
hovedprioritet, nemlig at vi helt
grundlæggende har landet en
aftale, som er samfundsøkono-
misk fornuftig, og som også er
robust i den forstand, at den ta-
ger højde for den fremtidige ud-
vikling i lønnen for de privatan-
satte, sigerMichael Ziegler efter
forhandlingerne.
Også hosForhandlingsfælles-
skabet er der glæde over aftalen,
der dog ikke fik Forhandlings-
fællesskabets formand,Mona
Striib, til ligefremat juble.
– Udgangspunktetmed den
statslige ramme var efter vores
opfattelse egentlig for lavt, så vi
så det som en udfordring at få
den omsat så godt som overho-
vedetmuligt. Og set i det lys er
vi tilfredsemed, at vi har fået
forhandlet os til en lønudvik-
ling, som sikrer reallønsstig-
ninger, og at vi har fået penge til
organisationsforhandlingerne,
såman også der kan gå til for-
handlingsbordet og få noget ud
af det, sigerMona Striib efter
forhandlingerne.

Halvanden ud af tre
Demindre tiltag i forliget er
forKL’s vedkommende først og
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Vi lykkedesmed rekrutte-
ringspuljen,men ikke i

den størrelse, vi ønskede os.Det
vigtigste var sosu-området, som
vi kom imålmed.
Michael Ziegler (K), KL’s chefforhandler

OK21 KORT
•• 5,02 procent mere i løn.5,02 procent mere i løn.

Dertil kommer en forventetDertil kommer en forventet
regulering på 0,27 procentregulering på 0,27 procent
over den treårige periode, såover den treårige periode, så
lønnen for de kommunalt an-lønnen for de kommunalt an-
satte følger med den privatesatte følger med den private
lønudvikling.lønudvikling.

•• 140millioner kroner til rekrut-140millioner kroner til rekrut-
tering på sosu-området.tering på sosu-området.

•• 140millioner kroner til lavt-140millioner kroner til lavt-
løns- og ligelønspuljer.løns- og ligelønspuljer.

•• 0,5 procent til forhandlinger-0,5 procent til forhandlinger-
ne mellem KL og de enkeltenemellem KL og de enkelte
organisationer.organisationer.

•• Seniorpartnerskab, der skalSeniorpartnerskab, der skal
styrke fastholdelsen af senio-styrke fastholdelsen af senio-
rer på arbejdsmarkedet.rer på arbejdsmarkedet.

•• Pensionskarens nedsættesPensionskarens nedsættes
til femmåneder.til femmåneder.

•• En samlet ramme på 6,75En samlet ramme på 6,75
procent.procent.



DANSKE KOMMUNER / NO. 4 / 2021 / NYHEDER /// 9

for på pressemødet i KL-huset.
– Vi har adresseret den udfor-
dring til de enkelte organisati-
oners forhandlingsborde, fordi
det er forskellige løsninger, der
skal til. For nogle organisatio-
ner er det måske rekruttering
af ledere, der er udfordringen.
For andre er det noget andet,
siger Mona Striib.

Lige- og lavt
Fra Forhandlingsfællesskabets
side var der især glæde over en
lige- og lavtlønspulje på 140
millioner kroner og en række af
de andre initiativer i aftalen.
– Vi har fået ligeløn- og lavt-
lønspulje, vi har løftet pensi-
onskarens, der bliver kigget på
arbejdsmiljø, seniorområdet og
ikke bare uddannelse til ledere
men også til tillidsrepræsen-
tanter og arbejdsmiljørepræ-
sentanter. Og så har vi fået sat
fokus på deltid til fuldtid og
midlertidige ansættelser. Så vi
er faktisk ret tilfredse.
84millioner kroner er afsat til
en forhøjelse af grundlønnen for
de lavest lønnede kommunalt
ansatte,mens 56millioner kro-

ner skal fordeles i organisations-
forhandlingerne.

Seniordage består
Op til forhandlingerne havde
KL fremsat krav om atændre
seniortiltag i overenskom-
sterne. Blandt andet ville KL
haveændret seniordagene, så
udgangspunktet blev en senior-
bonus, der kunne veksles til
seniordage. I dag er det om-
vendt. Lønmodtagerne får et
antal seniordage om året, der
somudgangspunkt kan bruges
til fridage, men også kan veksles
til bonus eller pension.Ændrin-
gerne skulle væremed til at sik-
re en bedre effekt af seniorda-
gene i form af fleremandetimer,
og at seniorerne bliver længere
tid på arbejdsmarkedet, lød ar-
gumentet fra KL.
Men da forhandlerne tog opstil-
ling foran tv-kameraernemed
en underskrevet aftale i hån-
den, var det ikke blevet til en
ændring af seniordagene.
– Vi kom ikke så langt, som vi
ville. Det er rigtigt. Vi er ret
overbeviste om, at det at gøre
udbetaling til udgangspunktet

Vi har
fastholdt,

at vi ikke ønsker
at veksle seni-
ordagene om, så
man startermed
bonus, somman
kan veksle til
seniordage.
Forhandlingsfællesskabets
formand,Mona Striib

er den bedste løsning. Det har
man på regionernes område,
og der bliver det i stort omfang
brugt til udbetaling frem for
frihed. Det lykkedes vi ikke
med. Vi kunne nok godt være
kommet igennemmed det, men
prisen var for høj. Så det må
vente til en anden gang, siger
Michael Ziegler.
Også i 2018 forsøgte KL at få
modpartenmed på enændring

af seniordagene. Dengang afvi-
ste Forhandlingsfællesskabet
kravet, ligesom de gjorde i den-
ne omgang. Og efter forhand-
lingerne i år er Mona Striib da
også klar i mælet i forhold til
lønmodtagernes holdning til
seniordagene.
– Vi har fastholdt, at vi ikke øn-
sker at veksle seniordagene om,
såman startermed bonus, som
man kan veksle til seniordage.
Vi vil fastholde denmodel, vi
har i dag, sigerMona Striib.
MedOK21-forliget på plads er
rammerne for de enkelte orga-
nisationers forhandlinger på
plads. Det betyder, atmedlems-
organisationerne i Forhand-
lingsfællesskabet – FOA, BUPL,
HK, DLF og så videre – og
arbejdsgiverne i KL nu har fri
bane til at afslutte forhandlin-
gerne for de respektivemed-
arbejdergrupper. Den sidste
organisationsaftale skal efter
planen være forhandlet færdig i
slutningen af februar. Derefter
skal organisationsaftalerne til
afstemning blandtmedlemmer-
ne af de faglige organisationer.
• jki@kl.dk

KL’s chefforhandler, Michael
Ziegler (K), kunne mandag i
vinterferien præsentere det
nye OK-forlig sammen med
Forhandlingsfællesskabets
formand, Mona Striib.
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