
Chefteamindstilling: Lønstrategi i Sundhed og Omsorg                                                            Den 7. december 2017, HR  

Baggrund: 
Chefteamet besluttede den 2. februar 2017, at Sundhed og Omsorg skal have en lønpolitik med virkning 
fra den 1. januar 2018. 
 
Chefteamet behandlede 1. udkast til lønpolitikken – nu benævnt lønstrategi – den 2. november 2017. Her-
efter har lønstrategien været i stjernehøring ved områdechefer, ledelses- og medarbejderrepræsentanter 
og faglige organisationer. Der er kommet 7 høringssvar tilbage fra stjernehøringen. 
 
Flere områdechefer anbefaler i høringssvaret, at forhandlingskompetencen ligger hos områdechefen og 
ikke hos forstanderen. 
 
Lønstrategiens formål er, at give mulighed for at løn kan bruges som ledelsesværktøj på en måde, der un-
derstøtter ledetrådene, samt at skabe synlighed om såvel proces for forhandlinger mv. som for den en-
kelte medarbejder over, hvordan der kan skabes en fremtidig lønudvikling. 

Beslutninger: 
Det indstilles at Chefteamet: 

• Godkender det fremsendte 2. udkast til Lønstrategi for Sundhed og Omsorg 
o Herunder: 

▪ Navnet – Lønstrategi 
▪ Planen for implementering af lønstrategien i Sundhed og Omsorg 

• Forholder sig til hvorvidt forhandlingskompetence skal fastholdes eller ændres for forstanderne. 

Effekt og målopfølgning: 
Lønstrategien bliver én af mange indsatser, som alle understøtter, at vi lykkedes med strategien – De 5 
ledetråde. En succesfuld implementering vil således ex. kunne afspejles i: 
Borgerrettede mål (Budgetmål): 
9 ud af 10 borgere får ikke hjælp fra MSO – Rehabiliterende indsats 
77 % af borgerne er tilfredse med hjemmeplejen 
87 % af borgerne er tilfredse med plejehjemmet 
90,5 % af borgerne i hjemmeplejen føler sig ikke ensomme 

Medarbejderrettede mål: 
I mit team arbejder vi efter ledetrådene - 75 % 
Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - 87 % 
Teamets forhold til nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse - 83 % 
Herudover vil det være relevant også at kigge på om implementeringen er lykkedes, og om der er en afledt 
effekt på lokallønsprocenten og gennemsnitslønnen. 
Årskalenderen beskriver proces for opfølgning/evaluering på anvendelsen af lokal løndannelse. Det vil 
være helt naturligt, at effekten af lønstrategien er en del at den årlige evaluering.  

Implementering: 
Lønstrategien implementeres i perioden fra 15. december 2017 til udgangen af februar måned 2018. Star-
tende med orientering af HMU den 15. december 2017. Herefter følger en lokal implementeringsproces i 
hvert område/hver forvaltningsafdeling, som bæres af direktionen/forvaltningschefen og kontorchefer. HR 
laver procesbeskrivelse til at understøtte direktioner/forvaltningschefer og kontorchefer i denne proces. HR 
har det overordnede ansvar for at fastholde lønstrategien i Sundhed og Omsorg ved de handlinger, der 
ligger over året i forhold til lokal løndannelse – altså af Lønstrategiens Årskalender. 
Forslag til implementeringsplan vedlægges.  

 

Kommunikation: 
Grundlaget for udmøntning af løn i Sundhed og Omsorg er ledetrådene – med det forstås, at det er en forud-
sætning for ekstra honorering, at den enkelte medarbejder i særlig grad understøtter ledetrådene i det daglige 
arbejde. Lønstrategien vil være en af flere indsatser og strategier, som tilsammen skal motivere og fastholde 
medarbejderne, samt understøtte rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere.  
Lønstrategien vil sætte øget fokus på at løn kan bruges til at motivere medarbejderne til at udvikle sig fagligt og 
personligt. Lønstrategien skal understøtte, at lønniveauet opleves som retfærdigt, at der er gennemsigtighed 
omkring anvendelsen af lønmidlerne og på hvordan en fremtidig lønudvikling kan opnås for den enkelte. 
 
Hvem er målgruppen for budskabet? Direktioner, forvaltningschefer/kontorchefer, øvrige ledere – medarbej-
dere, tillidsrepræsentanter og faglige organisationer 
 
Der henvises til implementeringsplanen. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi 

    

Ansvarlig/Navn: Marianne Nicholaisen, Hans Ove Pedersen, Poul Sindberg og Vibeke Sjøgreen 

Deltager på mødet: (navn + mobil) Marianne Nicholaisen og ? 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

    

Økonomi fremlægger indstilling om økonomisk råderum for 2018 på chefmøde den 11. januar 2018. 
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Stjernehøring Chefteam-møde HMU-orientering Direktionerne orienteres Lokal implementering v./direktio-

ner, forvalt.chef og kontorchefer 
– der udsendes procesbeskri-
velse med udgangen af decem-
ber 2017 

Opfølgning på effekten af Lønstrate-
gien 



Referat: 

Chefteamet (med enkelte bemærkninger) 

• Godkendte det fremsendte 2. udkast til Lønstrategi for Sundhed og Omsorg 

Herunder: 

• Navnet – Lønstrategi 

• Planen for implementering af lønstrategien i Sundhed og Omsorg 

• Direktionen sætter rammen, forhandlingskompetencen lægges hos forstandere og på sigt øvrige ledere.  

 

Materialet samles til et dokument – og bilagene må gerne kortes ned. Bilag 4 tages ikke med. Årshjulet drejes så chefteamets beslutning om rammen lægges samtidig med 

detailbudgettet. Der evalueres på bl.a. kendskab til processen som medarbejderne har efterlyst.  

 


