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Lønpolitikken har virkning fra den 1. januar 2013 og gælder 
for alle medarbejdere i ministeriets departement, 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og 
Læring. Lønpolitikken omfatter dog ikke chefer. 

Dækningsområde

Lønpolitikken er justeret i marts 2017.
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Lønpolitikken beskriver de overordnede retningslinjer 
for, hvordan løn anvendes i departementet, Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og 
Læring, og hvordan den lokale løndannelse kan 
understøtte ministeriets mål, retning og værdier. 
Lønpolitikken skal bidrage til at synliggøre 
sammenhængen mellem ministeriets mål, retning og 
værdier og den enkelte medarbej-ders indsats og 
honorering. Det betyder, at lønpolitikken:

• skal tydeliggøre kriterier for tillæg og vederlag på
baggrund af mål, retning og værdier

• skal sikre, at lønnen afspejler den enkelte
medarbejders faglige og personlige kvalifikationer

• skal sikre en gennemskuelig og ensartet praksis for
løndannelsen og lønforhandlingerne på tværs af
koncernen og uafhængig af, om forhandling sker
individuelt eller kollektivt

• skal sikre et konkurrencedygtigt lønniveau, så
ministeriet kan tiltrække og fastholde med-
arbejdere.

• skal sikre, at løndannelsen er kønsmæssigt
afbalanceret.
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Kriterier

Kriterier for tildeling af kvalifikationstillæg
Medarbejdere, som på grund af faglige og personlige 
kvalifikationer er med til at sikre en opgaveløsning af 
høj kvalitet inden for ministeriets arbejdsområder, har 
mulighed for at få et kvalifikationstillæg. 

Kriterierne for tildeling af tillæg tager udgangspunkt i 
de fire værdier, som er besluttet på tværs af mini-steriet. 
De fire værdier er: 

Enkelhed, Handlekraft, Kreativitet og Ordentlighed

Med afsæt i de fire værdier kan tillæg ydes til medarbej-
dere, som:

• har høj kvalitet i opgaveopløsningen
• udviser stærk faglighed
• præsterer effektiv opgaveløsning
• udfordrer eksisterende arbejdsgange og bidrager til
• nye løsninger med høj faglig standard, herunder

nye enkle og overskuelige arbejdsgange
• opnår resultater og implementerer beslutninger
• udviser stor fleksibilitet og omstillingsevne
• arbejder med stor selvstændighed og er proaktive

inden for deres ansvarsområde
• arbejder helhedsorienteret, kreativt og fremsynet

Oplistningen er ikke udtømmende. Ved tildeling af til-
læg skal det angives i den skriftlige begrundelse, hvilke 
kriterier, der ligger til grund for tildeling af tillægget.

Kriterier for tildeling af funktionstillæg
Funktionstillæg ydes efter en konkret vurdering for va-
retagelse af en særlig funktion. Den funktion, der ydes 
tillæg for, skal ligge ud over det, der kan forventes af den 
pågældende medarbejder i relation til stillingsindhold 
og eksisterende aflønning

Kriterier for tildeling af engangsvederlag
Engangsvederlag ydes til medarbejdere, som i løbet af 
året har leveret en særlig indsats, herunder resultater på 
et særligt højt niveau, og som i særlig grad har bidraget 
til, at ministeriet når sine mål. Engangsvederlag kan 
begrundes i følgende:

• Særlig arbejdsindsats
• Varetagelse af stort ansvar
• Udvisning af særlig stor fleksibilitet
• Løsning af vanskelig opgave
• Betydeligt merarbejde (gælder for medarbejdere,

som ikke er berettiget til over/merarbejde)



Forhandlingsgrundlag
I forbindelse med de årlige lønforhandlinger vil 
forhandlingsparterne få adgang til relevante løn-
oplysninger, herunder lønstatistik. Lønstatistik og 
lønoplysninger, som en forhandlingspart ønsker at 
inddrage i de lokale forhandlinger, skal udleveres til 
forhandlingsmodparten, således at begge parter har 
samme materiale som grundlag for forhandlingerne.

Procedure
Special- og chefkonsulenter og journalister forhandler 
engangsvederlag og tillæg individuelt og direkte med 
direktionen i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 
direktionen i Styrelsen for It og Læring eller deres 
afdelingschef i departementet. 

Direktionen i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og  
afdelingscheferne i departementet kan delegere 
forhandlingskompetencen til medarbejdernes 
kontorchefer.

Direktionen i Styrelsen for It og Læring kan delegere 
forhandlingskompetencen til kontorchefen for 
Økonomi- og Administration.

Øvrige medarbejdergrupper forhandler engangsveder-
lag og tillæg på centralt niveau. Forhandlingerne 
foregår mellem tillidsrepræsentanterne og de af 
ledelsen udpegede forhandlere.   

Medarbejdere, som ikke har fået opfyldt ønsker om 
tillæg og engangsvederlag, har ret til en begrundelse, 
hvis de ønsker det. 

Offentliggørelse af resultatet af  forhandlingerne 
Ledelsen offentliggør ikke resultatet af lønforhand-
lingerne. De forhandlingsberettigede organisationer 
afgør selv, om resultatet af   lønforhandlingerne skal 
offentliggøres, herunder hvordan resultatet skal 
offentliggøres. 

Forhandling

Forhandling af tillæg og engangsvederlag 
Der forhandles kvalifikations- og funktionstillæg for 
alle medarbejdergrupper én gang årligt. Forhand-
lingerne foregår i 4. kvartal. Resultatet af 
forhandlingerne har virkning fra den 1. januar efter 
forhandlingerne har fundet sted. 

Som en overgangsordning vil der i 2017 blive forhandlet 
tillæg både i 2. kvartal og 4. kvartal 2017. Resultatet af 
forhandlingerne i 2. kvartal 2017 vil få virkning fra den 
1. juni 2017. I STIL vil resul-tatet af forhandlingerne i 2.
kvartal dog få virkning fra den 1. januar 2017.

Det er muligt at drøfte lønforventninger samt ønsker 
om gruppeskift og opnormeringer under MUS. 
Medarbejdere har også mulighed for at bede 
kontorchefen om en lønsamtale uden for den årlige 
MUS-runde.

Kvalifikations- og funktionstillæg er pensionsgivende 
og reguleres med de generelle lønstigninger. Tillæg 
angives i 31. marts 2012-niveau. Kvalifikationstillæg er 
som udgangspunkt varige med mindre andet aftales. 
Alle funktionstillæg, der ydes efter den 1. januar 2013, 
er midlertidige og ydes så længe funktionen varetages 
eller for en nærmere tidsbegrænset periode.

Der forhandles engangsvederlag for alle 
medarbejdergrupper én gang årligt. Engangsvederlag 
forhandles samtidig med tillægsforhandlingerne. 
Engangsvederlag er bagudrettet og ydes for indsatsen i 
det forløbne år.

Engangsvederlag er ikke-pensionsgivende og angives i 
nutidsværdi.

Gruppeskift og opnormeringer
Forhandling af gruppeskift og beslutning om opnor-
mering til special- eller chefkonsulent sker én gang 
årligt i forbindelse med de årlige tillægsforhandlinger. 
Oprettelse af special- og chefkonsulentstillinger sker 
ud fra en vurdering af ministeriets aktuelle behov. 
Opnormeringer har virkning fra den 1. januar efter 
beslutning om opnormering er truffet.

Engangsvederlag er ikke-pensionsgivende og angives i 
nutidsværdi.

Forhandling af tillæg og beslutning om 
opnormering uden for de årlige tillægsfor-
handlinger
Ud over de årlige tillægsforhandlinger kan der for-
handles løn og oprettes stillinger i forbindelse med 
rekruttering. Der kan endvidere forhandles tillæg i 
forbindelse med rokering, hvis rokering medfører, at 
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Rundt om forhandling
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Evaluering
Evaluering af lønpolitikken
Lønpolitikken evalueres hvert 2. år. Evalueringen 
foretages i direkte forlængelse af afslutningen på 
forhandlingerne i både departementet, Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og 
Læring. En koncernfælles status på evalueringen 
drøftes i Personalepolitisk Udvalg og herefter på 
førstkommende møde i Hovedsamarbejdsudvalget. 
Lønpolitikken kan herefter ændres eller justeres.




