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Der skal være penge nok at forhand-
le om, når du skal i gang med jeres 
lokale lønforhandlinger. Derfor er 
det afgørende, at skolen afsætter 
tilstrækkeligt mange midler til læ-
rerløn på budgettet for 2019. At der 
er penge nok, skal jeres budgetind-
spil være med til at sikre. 

Budgetindspillet er altså et ud-
tryk for rettidig omhu: Du prøver 
at sikre, at der ligger den nødven-
dige pulje lønkroner på bordet, 
inden forhandlingerne om lønnen 
går i gang. 

Budgetindspillet har desuden 
en ekstra fordel: Du tvinger sko-
lens ledelse til at tænke den de-
centrale løn ind som ud udgift på 
linje med andre. På mange skoler 
bliver den decentrale lønpulje det, 
der er tilovers, når de andre udgif-
ter er betalt. Med budgetindspillet 
ændrer du den tænkning. Den 
decentralt aftalte løn skal være en 
fast udgift, som skolen bliver nødt 
til at tænke ind i budgettet. ●

BUDGETINDSPILLETS FASER

DERFOR SKAL DU SENDE ET BUDGETINDSPIL

At lave et budgetindspil betyder, 
at I som lærere fortæller skolens 
ledelse, hvad den bør afsætte på 
næste års budget for at kunne imø-
degå de forventninger, I har til de 
kommende lønforhandlinger.  

Inddelt i faser ser budgetind-
spillet således ud:
 
 

1. Find ud af, hvad I får i løn.
2. Sammenlign jeres løn med  
 folkeskolens.
3. Formuler jeres lønforventning  
 i et brev. 
4. Send brevet til skolens ledelse.
5. Afvent, hvad der sker.
6. Gå i gang med forhandlingerne. ●
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MODERNISERINGSSTYRELSEN BAKKER DIG OP. BRUG DET

DINE MULIGHEDER FOR BUDGETPÅVIRKNING

Overenskomstens parter – Læ-
rernes Centralorganisation og 
Moderniseringsstyrelsen – fastslog 
allerede efter aftaleforhandlin-
gerne i 2011, at midler til decen-
tral løn skal medtænkes i de frie 
skolers lønbudgetter. 

I en skrivelse til alle frie skoler 
skrev Moderniseringsstyrelsen 
(som dengang hed Personalesty-
relsen) i 2011: 

”Den centralt aftalte løn efter 
overenskomsten kan ikke stå alene. 
Det er med overenskomsten forud-
sat, at der sker en lokal løndannelse 
på skolerne. Det er derfor nødven-
digt, at skolerne i lønbudgettet 
indregner en ramme til lokale tillæg 
og engangsvederlag. Den lokale løn-
dannelse sker inden for rammerne 
af skolernes økonomi. Det er ledel-
sens ansvar gennem prioritering at 

sikre, at der er midler til rådighed 
til lokal løndannelse”.

Skolens bestyrelse har altså 
ansvaret for skolens økonomi og 
dermed også ansvaret for at sikre, 
at der er rum for lokal lønudvikling. 
Kampen for bedre lokalløn starter 
altså med budgetindspillet. ●

Som tillidsrepræsentant skal du 
videregive medlemmernes ønsker 
og forventning til lønudviklingen, 
men du skal følge kommandove-
jen. Ellers risikerer du en sag om 
illoyalitet. Det betyder, at du skal 
give dit budgetindspil til skolens 
leder eller forstander. Du må ikke 
gå direkte til bestyrelsen.

Selv om du har en tæt kontakt 
til skolens bestyrelse, og det kan 
være fristende at fremsætte ideer 
og ønsker direkte til bestyrelses-
medlemmerne, skal en sådan 
fremgangsmåde altid på forhånd 
være aftalt med ledelsen. 

Du skal altså give dit budget-
indspil til skolens leder. Men du 
har reelt ingen sikkerhed for, at 
ledelsen tager jeres budgetindspil 
med til bestyrelsen. 

På mange skoler har man imid-
lertid aftalt fremgangsmåder, der 
sikrer, at medarbejdernes budget-
forventninger kommer bestyrelsen 
for øre: 

•  På nogle skoler refererer 
skolens leder loyalt medarbej-
dernes indspil for bestyrelsen. 
Du kan roligt bede din leder 
videregive budgetønskerne til 
bestyrelsen.  

•  På nogle skoler drøftes økono-
mi og budget åbent af lærerråd 
eller medarbejderråd. Nogle 
steder har rådene ret til at ind-
stille til bestyrelsen. Hvis det 
er tilfældet på jeres skole, bør I 
benytte jer af den kanal. 

•  På nogle skoler holder tillids-
repræsentanten og ledelse 
møder, hvor de drøfter skolens 
udkast til budgetter, og hvor 
det er accepteret, at tillidsre-
præsentanten kan få lærerøn-
sker optaget eller viderebragt 
til skolens bestyrelse. Hvis 
det er tilfældet hos jer, bør du 
benytte muligheden. 

•  På nogle skoler har medar-
bejderne en repræsentant i 
skolens bestyrelse – enten som 
observatør eller med tale- eller 

stemmeret. Hvis det er aftalt 
med lederen, er det i orden, at 
den lærer, som sidder i besty-
relsen, tager spørgsmålet om 
lokallønnen op, når skolen be-
handler budgettet. Det er også 
en mulighed, I kan benytte.

•  På alle frie skoler skal medar-
bejderne høres og informeres 
om skolens budgetplaner i 
samarbejdsudvalget eller et 
tilsvarende udvalg. Det fremgår 
af samarbejdsaftalen på statens 
område. Også her har I mulig-
hed for at fremføre jeres syns-
punkter, og hvis I sørger for, at 
der tages referater fra møder-
ne, og at referaterne sendes til 
bestyrelsen, vil det være en god 
kanal. Samarbejdsudvalget er 
dog ikke et forhandlingsorgan 
men et orienteringsorgan, så I 
har ikke krav på, at jeres ønsker 
videreføres til bestyrelsen.

Som tillidsrepræsentant bør 
du sørge for, at I bruger alle de 
kanaler, I har, til at få bestyrelsens 
opmærksomhed. Jo flere gange 
I nævner jeres budgetindspil, jo 
stærkere står i. ●
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SÅDAN BEREGNER DU BUDGETINDSPILLET

Kort fortalt beregner du dit budge-
tindspil således: Brug lønsammen-
ligneren. Find ud af, hvor meget 
I er bagefter folkeskolen om året. 
Vær ambitiøs, når I argumenterer 
for jeres krav. Send indspillet af 
sted. 

Mere specifikt lyder opskriften 
sådan her: 

TRIN 1: Bed skolens leder om 
de seneste lønoplysninger på alle 
lærere og børnehaveklasseledere 
på skolen (gerne i anonymiseret 
form). Det kan for eksempel være 
septemberlønnen. Hvis du ikke 
kan få tallene, skal du kontakte 
Frie Skolers Lærerforening på 
loen@fsl.dk.

TRIN 2: Tast lønoplysninger ind i 
lønsammenligneren på fsl.dk. Når 
tallene er inde, finder du i feltet 
nederst til venstre (”Gennemsnit”) 
den månedlige forskel mellem 
jeres løn og lønnen til folkesko-
lelærerne i din kommune. Gang 

tallet med 12. Nu ved du, hvor 
stor forskel der i gennemsnit er på 
jeres årsløn og folkeskolelærernes.  

TRIN 3: Gang det årlige forskel-
stal fra trin 2 med antallet af lære-
re omregnet til fuldtidsansatte. Du 
ved nu, hvor meget jeres decentra-
le løn skal hæves, hvis I skal op på 
folkeskolelærernes løn. 

EKSEMPEL PÅ  
BUDGETINDSPIL:
Lønsammenligneren viser en 
månedlig gennemsnitlig forskel på 
1.500 kr. Dette tal ganges med 12 
måneder, hvorved tallet er 18.000. 
Jeres årsløn ligger altså i gennem-
snit 18.000 kr. under folkeskolelæ-
rernes. Hvis I for eksempel har 10 
årsværk (lærere og børnehaveklas-
seledere) på skolen, skal du gange 
tallet med 10, altså 10 x 18.000 = 
180.000 kr. Det er det beløb, jeres 
decentrale løn skal hæves, hvis I 
skal på niveau med folkeskolen. ●

Du har nu det beløb, som adskiller 
jer fra folkeskolens løn. 

Skriv nu et brev, hvor du gør 
ledelsen opmærksom på jeres 
lønforventninger. Du kan bru-
ge den skabelon, som ligger på 
hjemmesiden. Du kan også skrive 
brevet selv. Brevet skal indeholde 
to elementer: 
1. Jeres lønkrav
2. Jeres argumenter for lønkravet. 

Hvis du har brug for det, kan du  
hente argumenter fra argument-
kataloget. 

Det er dig og dine klubmed-
lemmer, som afgør, hvor meget 
I skal kræve. Sammenligneren 
viser, hvor meget I er bagude, men 
I beslutter, hvor meget I ønsker, 
der skal være at forhandle om. Det 
handler om forhandlingsteknik 
– ikke bare om lønsammenlig-
ning. Men vær opmærksom på, 
at budgetudspillet kun beskriver, 
hvor stor den pulje, I spiller om, 
skal være. Budgetudspillet er ikke 
nødvendigvis det samme som jeres 
lønkrav ved forhandlingsbordet. 
Og husk at være ambitiøse. 

SKRIV OG ARGUMENTER FOR JERES BUDGETKRAV

mailto:loen@fsl.dk
https://www.fsl.dk/media/1839/fsl_tr_argumentkatalog.pdf
https://www.fsl.dk/media/2283/skabelontilbudgetindspil_brev.docx
https://www.fsl.dk/medlemssider/find-svar/lon/beregnere-og-vaerktojer/
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DET VIDERE ARBEJDE

Når budgetindspillet er sendt, kan 
du bare vente. 

Og så kan du forberede dig til de 
kommende lokale lønforhandlin-
ger. Hvis I ikke allerede har aftalt, 
hvornår I skal (gen-)forhandle 
lønnen, er det en god ide, at få sat 
datoen i kalenderen. Ved at gøre 
det, sikrer du dig, at I husker at 
forhandle, og du sender et signal 
om, at I ønsker mere i løn. 

Du kan – nu eller når tiden for 
forhandlingerne nærmer sig – gå 
ind på foreningens hjemmeside 
og hente inspiration til lønfor-
handlingerne. Her kan du også se, 
hvordan foreningen kan hjælpe 
dig. Du kan for eksempel aftale 
med en konsulent, at du må ringe 
til vedkommende i pauserne under 
dine forhandlinger. ●

Hvis du har 
spørgsmål eller 

kommentarer kan 
du kontakte 

Jørn Rasmussen • 
jra@fsl.dk

Peter Houlberg 
Salomonsen • 

phs@fsl.dk

Torben Løvschall • 
tlo@fsl.dk. 

mailto:jra@fsl.dk
phs@fsl.dk
tlo@fsl.dk
www.fsl.dk/budget19



