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BILAG 8 

 
Løndannelsen 

 
 
1. Principper for lønreguleringsramme  

Der aftales hvert år inden 1. april en mindstereguleringsramme mellem parterne.  
 

Den aftalte reguleringsramme fastsættes efter aftale bl.a. ud fra statistiske oplysninger om pris- og løn-
udvikling samt prognoser for den generelle økonomiske udvikling og TDC's forretningsmæssige situation. 
Reguleringsrammen er den procentvise forøgelse af lønsummen for fortsat ansatte, som samlet set 
mindst skal udmøntes i forbindelse med de obligatoriske individuelle lønsamtaler samt øvrig løndannelse 

inden for perioden 31. december foregående år til 31. december i indeværende år. 
 
Lønsummen og den faktiske lønudvikling opgøres således at den skete lønudvikling måles som udviklin-
gen mellem lønsummen for den faste løn pr. 31. december det foregående år og lønsummen for den fa-
ste løn 31. december indeværende år for fortsat ansatte. Opgørelsesmetoden baserer sig på "fortsat an-
satte" inden for AC-overenskomstens område.  

 

2. Principper for individuel lønregulering 
Lønreguleringen sker efter en konkret vurdering og under hensyn til bl.a.: 
  

 medarbejderens indsats  
 kvalifikationer  
 funktion  
 erfaring  

 uddannelse 
 opnåede resultater 

 
Mulighed for at fastholde medarbejderen og markedsværdien for det pågældende job vil ligeledes indgå i 
vurderingen. 
 

Det tilstræbes, at en eventuel lønregulering bør være af en vis størrelse, så det er mærkbart og motive-
rende for den enkelte medarbejder. 
 

Manglende regulering kan bl.a. være begrundet i: 
 

 medarbejderen er nyansat eller har lige skiftet job og har dermed netop fået drøftet sine lønfor-
hold,  

 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 re-
degøre nærmere for baggrunden for denne vurdering. 
  
Lønregulering kan endvidere udelades, hvis medarbejderens indsats ikke giver grundlag for en lønudvik-

ling, og hvis der i den forbindelse er en igangværende dialog mellem leder og medarbejder. I den forbin-
delse 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 i argumentationen for at en medarbejders løn ikke reguleres indgå, at medarbejderens leder 

er ny leder for medarbejderen eller at der i øvrigt er gennemført en organisationsændring. 
 
 
 
 
3. Principper for lønsamtale 
Lønsamtalen er obligatorisk og gennemføres af nærmeste leder med personaleansvar, medmindre særli-

ge forhold gør sig gældende. Rollen som leder er - også i denne sammenhæng - at støtte og inspirere til 
fortsat engagement og højt aktivitetsniveau.  
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Lønsamtalen mellem leder og medarbejder skal have karakter af en egentlig løndrøftelse, hvor begge 
parter kan fremsætte krav og tilbud. Samtalen må ikke få karakter af en lønorientering. Afgørelsen af, 
om og hvilken lønregulering medarbejderen skal have er dog lederens.   
 
Lederen skal være ærlig, præcis og give et reelt og konstruktivt budskab, og forberede og gennemføre 

lønsamtalen ud fra følgende principper: 
 

 medarbejderen indkaldes til lønsamtale i god tid, normalt mindst 3 arbejdsdage før  
 lederen skal som udgangspunkt være alene med medarbejderen, og kunne føre samtalen ufor-

styrret 
 medarbejderen kan medtage en bisidder ved lønsamtalen. Lederen bør meddeles dette inden 

samtalen 
 lederen skal afsætte den fornødne tid til lønsamtalen og denne skal foregå i den fornødne ro og i 

øvrigt inden for rammer der tager hensyn til, at der er tale om en lønsamtale 
 lederen forventes at beskrive og forklare baggrunden for beslutningen og beskrive og forklare 

konsekvenser samt udviklingsønsker/-muligheder 
 medarbejderen skal have en egentlig og for den enkelte forståelig begrundelse for lønsamtalens 

resultat 

 begrundelsen skal være saglig og systematisk, og begrundet i ovenstående principper for indivi-
duel regulering 

 
Medarbejderen forventes at have vurderet egne kompetencer, indsats og resultater samt hvordan med-
arbejderen fortsat kan bidrage til forbedrede resultater og et godt arbejdsklima. 
 
Individuel lønregulering skal dokumenteres i samtaleskemaet, der er vedlagt denne protokol. Medarbej-

deren skal have en kopi af skemaet. Hvis lønsamtalen ikke afsluttes umiddelbart, har lederen ansvar for 
at meddele medarbejderen det endelige resultat, så snart det foreligger. 
 
For medarbejdere på barselsorlov eller anden form for orlov med løn aftales mellem leder og medarbej-
der hvorledes og hvornår lønsamtalen gennemføres inden for ovennævnte rammer. 
 

4. Tilbagemelding til AC-Tele 
Inden for rammerne af gældende lovgivning oplyses AC-Tele om resultatet af de individuelle lønsamtaler 
for samtlige medarbejdere, herunder en begrundelse for de medarbejdere, der ikke har opnået en regule-

ring. 
 
I tilbagemeldingen indgår normalt følgende oplysninger for fortsat ansatte: 
 

1. medarbejderens navn og organisatoriske placering, stigning i den aktuelle løn og/eller ændring i 
bonus % 

2. for medarbejdere, der ikke er reguleret, angives en begrundelse 
3. for hver organisatoriske enhed oplyses:  

a. laveste lønregulering større end 0 i såvel kr. som %:  
b. højeste lønstigning i såvel kr. som %,  
c. samlet stigning i % opdelt på køn,  

d. gennemsnitlig stigning i kr., inkl. evt. ikke-regulerede medarbejdere, opdelt på køn,  
e. lønsum for AC-gruppen før og efter regulering opdelt på køn. 

 
Tilbagemeldingen gives som udgangspunkt to gange, nemlig en foreløbig ca. 4 måneder efter igangsæt-
ningen af årets lønreguleringer og en endelig efter 31. december i det år, der måles på. Der gives dog 
kun én tilbagemelding på punkterne 1 og 2 i forbindelse med den foreløbige tilbagemelding. 

 
I den samlede evaluering af løndannelsesprocessen kan indgå oplysninger, som parterne har indsamlet.  
 
Parterne har for 2007 aftalt følgende mindstereguleringsramme: 4,55%. 
 
Parterne er i øvrigt enige om at igangsætte et udvalgsarbejde i perioden, der nærmere skal vurdere på 
hvad der er parternes fælles statistik- og prognosegrundlag i forbindelse med fastsættelsen af mindste-

reguleringsrammen.  
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København, den 12. marts 2007 
 
 
 
For TDC A/S  For AC-organisationerne 

 

 


