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Onsdag den 5. marts 2014 

Kun hver tredje sydjyske leder kan forhandle egen løn 

 

Når først kontrakten er underskrevet, bliver et mindretal af de 

sydjyske ledere indbudt til en decideret forhandling med chefen, når 

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

 

Her svarer 33 procent af 2.470 adspurgte ledere fra Sydjylland, at 

lønreguleringen typisk foregår ved en egentlig forhandling. Flertallet, 

50 procent, bliver orienteret om lønreguleringen på et møde med 

deres nærmeste leder.  

 

- Der er ikke meget plads til forhandling, hvis man for eksempel er 

bundet af en overenskomst, og stigningen hænger sammen med 

anciennitet, men en lønsamtale bør altid lægge op til en dialog om 

kvalifikationer og resultater alligevel, siger afdelingsformand for 

Lederne Sydvestjylland Lars Møldrup.  

 

Han ser gerne, at der både i det offentlige og i det private er større 

tendens til at differentiere lønnen.  

 

- Man bør som chef ikke være bange for at gøre forskel på 

medarbejderne, men derimod honorere dem, der gør en ekstra 

indsats, og fremviser resultater gang på gang. Det skal kunne ses på 

lønsedlen, siger Lars Møldrup.  

 

Han finder det overraskende, at ni procent af de sydjyske ledere må 

læse sig til deres lønregulering enten i et brev eller i en mail.  

 

- Der kan for nogle ledere foreligge en aftale med chefen forud, der 

tydeligt gør det klart, at man stiger i løn, hvis man har nået nogle klart 

definerede mål, og i den situation vil nogle sikkert få besked i et brev 

eller mail. Det er dog ikke en metode, jeg generelt vil anbefale. 

Kommunikation i øjenhøjde er altid at foretrække. Det er ikke 

tilstrækkeligt at skrive sammen – man skal tale sammen, fastslår Lars 

Møldrup.  

 

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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