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Denne guide skal hjælpe dig, der som personaleleder har ansvaret for at holde de lønsamtaler, som
medarbejdere har ret til, hvis de som udgangspunkt anmoder om det inden den 23. maj 2018 ‐både efter
overenskomsterne ‐og i tråd med Itadels værdier og mål.
Vi ønsker en åben og troværdig dialog og har et ambitiøst mål om også ved løndrøftelsen at støtte og inspirere til
fortsat engagement og højt aktivitetsniveau.
Den overordnede økonomiske ramme er forhandlet mellem organisationerne og Itadel. De individuelle samtaler
har karakter af en egentlig løndrøftelse (og ikke bare en lønorientering). Afgørelsen af om og hvor meget er dog
ledelsens.

1 Samtalen
Vær ærlig, præcis og giv et reelt og konstruktivt budskab. Forbered og afhold samtalen efter disse principper.


indkald til lønsamtale i god tid, min 3 arbejdsdage før. Det er ikke en obligatorisk samtale, men hvis
medarbejderen har anmodet om det skal den holdes.



sørg for der er afsat tid og ro til en god samtale



medarbejderen kan medtage en bisidder ved lønsamtalen



du skal kunne beskrive og forklare baggrunden for beslutningen, konsekvenser samt udviklingsønsker/‐
muligheder



en egentlig og for den enkelte forståelig begrundelse for lønsamtalens resultat



begrundelsen skal være saglig og systematisk, og begrundet i nedenfor ovenstående principper for
individuel regulering

Medarbejderen forventes at have vurderet egne kompetencer, indsats og resultater, samt hvordan
medarbejderen fortsat kan bidrage til forbedrede resultater og et godt arbejdsklima.
Individuel lønregulering skal dokumenteres i samtaleskemaet. Det er lederens ansvar at meddele
medarbejderen det endelige resultat, så snart det foreligger.
Medarbejderen får en kopi af skemaet og HR samtaleskemaet.

2 Lønreguleringen
Lønreguleringen skal ske efter en konkret vurdering og under hensyn til bl.a.:


medarbejderens indsats, kvalifikationer, funktion, erfaring, uddannelse og opnåede resultater,



mulighed for at fastholde medarbejderen og markedsværdien for det pågældende job



Lønreguleringen skal være på minimum 500 kr., for at være mærkbar

Manglende regulering kan bl.a. være begrundet i:


medarbejderen er nyansat eller har lige skiftet job og har dermed netop fået drøftet sine lønforhold,



medarbejderen har indgået ny bonusaftale, eller bonusaftaleprocenten er hævet, eller



jobbets indhold sammenholdt med den aktuelle løn ikke giver anledning til lønregulering. Begrundes
manglende lønregulering med, at markedsløn allerede er opnået, forudsættes lederen at redegøre
nærmere for baggrunden for denne vurdering.



Lønregulering kan endvidere udelades, hvis medarbejderens indsats ikke giver grundlag for en
lønudvikling, og hvis der i den forbindelse er en igangværende dialog mellem leder og medarbejder. I
den forbindelse drøftes om – og hvordan og hvornår – en fremtidig lønudvikling kan sikres.

Disse årsager skal ikke anses for udtømmende, men begrundelserne skal være saglige.
Der kan ikke begrundes med, at medarbejderens leder er ny leder for medarbejderen/organisationsændring.

3 Andet
Se kritisk på sammenhænge og forskellige udsving – Det er en god ide bevidst at være opmærksom på, at vi ikke
indirekte forskelsbehandler, men så vidt muligt behandler lige lige.
Husk også at aftale med medarbejdere på barselsorlov (eller anden orlov med løn) hvordan og hvornår
lønsamtalen gennemføres inden for ovennævnte rammer.

Kontakt HR hvis du er i tvivl.
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Lønsamtale 2018
Medarbejder navn:
Lønnr.:
Dato:

Der er dags dato gennemført en lønsamtale med nedenstående resultat:
En individuel fastlønsstigning, eksl. arbejdsgiverbetalt pension på:

kr./måned.

Ved deltidsansættelse anføres stigning for fuldtid.
Lønstigningen er pensionsgivende og har virkning fra den 1. april 2018.

Bemærkning
Skal udfyldes ved 0‐regulering

Underskrifter
Bekræftelse på gennemført samtale

Medarbejder :
Navn

________________________

Leder: ________________________
Navn

Leders leder (kun ved lønstigning): _______________________
Navn

Skemaet returneres med alle nødvendige underskrifter til HR@Itadel.dk senest 18. juni 2018.

Carsten Dyring Nielsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Birgitte Leth Kirsten <blk@itadel.dk>
9. maj 2018 11:42
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Kære Carsten og Ole
Tak for et godt møde og en konstruktiv forhandling.
Hermed aftale og bilag 1 og 2. Og jeg har lagt lønsamtaleskemaet ved. MHt bilag 2 har vi som drøftet vedlagt tillæg
under hele området under det udvidede grundlag, men det får naturligvis alene relevans for de tillæg der specifikt
benyttes/ vil blive benyttet i Itadel i det kommende år.
Vi drøftede at lønsummen og den faktiske lønudvikling opgøres således at den skete lønudvikling måles som
udviklingen mellem lønsummen for den faste løn pr. 31. december det foregående år og lønsummen for den faste
løn 31. december indeværende år for fortsat ansatte. Første gang som foreløbig tilbagemelding ca september og
igen når vi har alle tallene på plads og har lukket 2018. Forsat ansatte forstået som dem, der var ansat uden ophold
igennem hele året 2018.
Håber Du Ole
vil skrive under(som aftalt har jeg blot sat dig på til at signere for Metal)
og returnere i dag til mig og så får jeg forhåbentlig også styr på min printer😊
Med venlig hilsen | Best regards
Birgitte Leth Kirsten
Director HR

blk@itadel.dk
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