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Onsdag den 5. marts 2014 

Kun to ud af fem ledere i Nordjylland kan forhandle 

egen løn 

 

Når først kontrakten er underskrevet, bliver et mindretal af de nordjyske 

ledere indbudt til en decideret forhandling med chefen, når lønnen skal 

reguleres. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne.  

 

Her svarer 39 procent af 1.609 adspurgte ledere fra Nordjylland, at 

lønreguleringen typisk foregår ved en egentlig forhandling. Flertallet, 45 

procent, bliver orienteret om lønreguleringen på et møde med deres 

nærmeste leder.  

 

- Tallene understreger vigtigheden af at forhandle en ordentlig løn hjem, 

inden kontrakten skrives under. Mange steder bliver lønnen reguleret 

efter en procentsats, så det er vigtigt, at ”kagen” er så stor som muligt. 

Desuden kan det være svært at rette op på, hvis man er startet på et for 

lavt lønniveau, siger Steen Knørr, afdelingsformand for Lederne 

Himmerland.  

 

Han mener, at det har været naturligt, at der de seneste år ikke har 

været så meget at forhandle om, men opfordrer til, at man fremover i 

højere grad differentierer lønnen i stedet for at give alle den samme 

regulering.  

 

- Det er en solidarisk tankegang, at alle får det samme, men alle yder 

ikke det samme og derfor bør der også være mere plads til individuel 

løn, hvor dem, der giver en ekstra skalle, bliver honoreret, siger Steen 

Knørr.  

 

Syv procent af de nordjyske ledere må læse sig til deres lønregulering 

enten i et brev eller i en mail.  

 

- Det er ikke i orden at levere sådan en besked på skrift. Selvom der ikke 

er noget at dele ud af, kan man som chef ikke være konfliktsky. Det 

mindste, man kan gøre, er at give sådan en besked face-to-face, 

understreger Steen Knørr.  

 

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov 

og er baseret på svar fra i alt 17.482 ledere fra både den private og 

offentlige sektor.  
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