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Onsdag den 5. marts 2014 

Kun hver tredje leder i Vest- og Sydsjælland og Lolland-

Falster kan forhandle egen løn 

 

Når først kontrakten er underskrevet, bliver et mindretal af de 

sjællandske ledere indbudt til en decideret forhandling med chefen, når 

lønnen skal reguleres. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne.  

 

Her svarer 33 procent af 1.619 adspurgte ledere fra Vest- og 

Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm, at lønreguleringen typisk 

foregår ved en egentlig forhandling. Flertallet, 44 procent, bliver 

orienteret om lønreguleringen på et møde med deres nærmeste leder.  

 

Helle Andresen, afdelingsformand for Lederne Storstrømmen, mener, at 

antallet af ledere, der deltager i en forhandling af egen løn bør øges 

markant.  

 

- Selvom mange ledere selv har chefer, der er underlagt et ”diktat” om, 

hvilke lønreguleringer, der kan gives inden for et fastsat lønbudget, er 

det ikke rimeligt, at lederen blot skal have besked om, hvad 

lønreguleringen bliver, siger Helle Andresen.  

 

Hun opfordrer de sjællandske chefer til at være mere modige i forhold til 

at differentiere lønnen. Det vil give flere ledere mulighed for en decideret 

forhandling, påpeger hun.   

 

Afdelingsformanden finder det overraskende, at 10 procent af de 

sjællandske ledere må læse sig til deres lønregulering enten i et brev 

eller i en mail.  

 

- En given lønregulering bør altid følges op med feedback til lederen om, 

hvad der ligger til grund for lønreguleringen i form af opnåede resultater 

for den enkelt leder og for hele virksomheden. Mail og brev er 

udmærkede kommunikationsmidler, men kan under ingen 

omstændigheder bruges til kommunikation om lønregulering. Her skal 

der være en dialog face to face, siger Helle Andresen.  

 

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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