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Forhandlingsresultat på det kommunale område 
 
 

Fakta IDA/DDL 

Årsværk 3.638 

 
Hovedelementerne i det 3-årige forlig på det kommunale område, som IDA og DDL er om-
fattet af: 

 
Generelle lønstigninger 

• Der er aftalt generelle lønforbedringer på i alt 5,02 % over de næste tre år.   
• Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen. 

Reguleringsordning 
• Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. oktober 2021, 1. oktober 2022 og 1. oktober 2023. 
• Udmøntningen af reguleringsordningen er lige nu skønnet til at blive en negativ regulering pr. 1. 

oktober 2021 på -0,21 %. Det er ikke sikkert, at det skøn holder, men det er væsentligt at være op-
mærksom på, at den aftalte lønforbedring pr. 1. oktober 2021 kan blive lidt mindre end de 1,01 %.  

 
Rekrutteringspulje  

• Kommunerne står over for betydelige rekrutteringsudfordringer op ældre- og sundhedsområdet. 
Parterne er enige om pr. 1. april 2022 at afsætte en rekrutteringspulje på 0,075 % af lønsummen.  

• Rekrutteringspuljen prioriteres til SOSU-området.  
 
Lavt- og ligelønsprojekter  

• Parterne er enige om at afsætte midler til ligelønsprojekt.  
 

 1.04.2021 1.10.2021 1.04.2020 1.10.2022 1.04.2023 1.10.2023 I alt  

Generelle af-
talte lønstig-
ninger 

1,00  1,01   1,90  0,30  0,81   5,02  

Udmøntning 
fra regule-
ringsordning, 
skønnet  

 -0,21   0,30   0,18  0,27  

Rekrutte-
ringspulje 

  0,075    0,075 

Lavt- og lige-
lønspuljer 

  0,075    0,075 

Organisati-
onsforhand-
lingerne 

  0,50    0,50 

I alt       5,94  

I alt i forhand-
lingsåret 

1,80 2,85 1,29 5,94 
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Organisationsmidler 
• Udover de generelle lønforbedringer blev der som led i det generelle forlig aftalt at afsætte midler 

svarende til 0,5% af lønsummen til de såkaldte organisationsforhandlinger. Midlerne til organisati-
onsforhandlingerne er fordelt som følger:  

 
Løn  

• Små forhøjelser af trin 7 og 8 samt af basislønnen til special- og chefkonsulenter med: 
 

• Trin 7: 1.441 kr.  
• Trin 8: 1.538 kr. 
• Specialkonsulenter 1.930 kr. 
• Chefkonsulenter 2.076 kr. 

 
• Beløbene er i aktuelt niveau. Det er årlige stigninger, som første gang reguleres med 

april-lønnen 2022. 
 

Pension 
• Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. april 2022 med 0,15 % fra 18,63 % til 18,78 %.  
• Denne forøgelse af pensionsprocenten bliver omfattet af et frit valg, så man kan vælge 

at få den udbetalt som løn. 
 

Kompetencefond  
• Parterne er enige om, at Akademikerne indtræder i aftale om Den Kommunale Kom-

petencefond pr. 1. april 2021.  
• Akademikere i kommuner har nu mulighed for at søge om midler til individuel kom-

petenceudvikling.  
• Der kan søges om midler fra fonden fra den 1. april 2022.  

 
Introduktions forløb til nyuddannede  

• Overgangen mellem studie- og arbejdsliv er udfordrende, og det er vigtigt, at nyud-
dannede akademikere bliver introduceret ordentligt til arbejdspladsen, arbejdsopga-
verne og det ansvar, der ligger i jobbet. 

• Derfor har parterne prioriteret, at det fremadrettet vil fremgå af overenskomsten, at 
der bør være særligt fokus på kompetenceudvikling og introduktion til opgaverne for 
nyuddannede akademikere. 

 
Senior 

• Parterne har en fælles målsætning om at fastholde seniorer på det kommunale arbejdsmarked 
ved at understøtte et langt og god arbejdsliv for medarbejderne.  

• Derfor har parterne aftalt at forny rammeaftalen om seniorpolitik og i fællesskab udarbejde en vej-
ledning om, hvordan rammeaftalen skal forstås og bruges lokalt. Derudover skal parterne i perio-
den arbejde med, hvordan man lokalt på arbejdspladserne kan skabe rammerne for et godt og 
langt seniorarbejdsliv. 

 
Arbejdsmiljø 

• Parterne er enige om, at indsatsen for at skabe og udvikle det gode arbejdsmiljø, fysisk såvel som 
psykisk, sker i den enkelte kommune og på de enkelte kommunale arbejdspladser i samarbejde 
mellem ledelse, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. 
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• Derfor er det aftalt, at der i perioden udvikles en uddannelse for både ledere, tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter, så de i fællesskab kan blive klædt på til at håndtere problemstillin-
ger i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø.  

• Parterne har også aftalt at videreudvikle på den fælles partsindsats SPARK ”Samarbejde om Psy-
kisk Arbejdsmiljø i Kommunerne”, som hjælper med at målrette arbejdspladsforløb, når der er be-
hov for ekstern bistand til at løse problemer i forhold til psykisk arbejdsmiljø.  

 
Sorgorlov 

• Ret til udvidet sorgorlov med løn i indtil 26 uger, hvis man mister et barn under 18 år. 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 


