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Onsdag den 5. marts 2014 

Kun hver tredje leder på Bornholm kan forhandle egen 

løn 

 

Når først kontrakten er underskrevet, bliver et mindretal af de 

bornholmske 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 Bornholm, Vest- 

og Sydsjælland og Lolland-Falster, at lønreguleringen typisk foregår 

ved en egentlig forhandling. Flertallet, 44 procent, bliver orienteret om 

lønreguleringen på et møde med deres nærmeste leder.  

 

- Mange kan godt have en tendens til at være blåøjet, når det handler 

om løn og tro, at man automatisk får ankerkendelse for det, man er 

værd til den årlige lønregulering, men sådan ser verden ikke ud, siger 

Karin True, afdelingsformand for Lederne Bornholm.  

 

Hun mener, at ledere bør være bedre til at ”prissætte” sig selv, inden 

kontrakten skrives under.  

 

- Når først kontrakten er underskrevet, kan det være svært at få 

ændret noget. Derfor bør ledere være bedre til at fokusere på deres 

stærke sider, og hvad de er værd, så de får den rigtige løn fra start, 

siger Karin True.   

 

Hun finder det overraskende, at 10 procent af lederne må læse sig til 

deres lønregulering enten i et brev eller i en mail.  

 

- Det er ikke i orden. Sådan en besked bør gives ansigt til ansigt. 

Ledere bliver trænet i at være anerkendende og belønne 

medarbejderne, men glemmer af og til sig selv. Ledere bør blive 

bedre til at stille krav til lønforhandling og sætte fokus på, at ledere 

også skal honoreres, siger Karin True.  

 

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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