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København, november 2020  

 

Asymmetri eller quid pro quo i overenskomstforhandlinger –  
Set i lyset af overenskomstresultatet 2018  
Af Flemming Ibsen og Steen Scheuer, professores emeriti, hhv. Aalborg og Syddansk 

Universitet  

Analyserapport 

Resumé 

Artiklen tager udgangspunkt i den diskussion, der som optakt til OK18 udspandt sig, 

dels mellem parterne, dels generelt i offentligheden, ’om der er ligevægt eller asymmetri 

i den offentlige forhandlingsmodel’. Artiklens forskningsspørgsmål er derfor: Er der 

evidens for, at de offentlige arbejdsgivere, i en situation, hvor der ikke er konflikt, har 

en asymmetrisk magt og kan dette aflæses i forhandlingsresultatet – er der asymmetri 

eller er der omvendt tale om quid pro quo? Den primære kildetype er desktopstudier af 

parternes forhåndskrav og de indgåede, kombineret med interviews med nøgleaktører 

om fortolkningen af aftalerne. Artiklen konkluderer, at begge parter får opfyldt deres 

hovedkrav med hensyn til den samlede lønramme, og at der er balancerede indrømmel-

ser til begge parter. Krav om skævdeling hos dele af lønmodtagersiden førte til et samlet 

forhandlingsresultat, der var marginalt til fordel for arbejdsgiverne, men på længere sigt 

vil retableringen af den balancerede reguleringsordning dog være en stor gevinst for 

lønmodtagersiden og føre til et afbalanceret forhandlingsresultat. 

English title 

Asymmetric relations or quid pro pro in collective bargaining  

– in the agreements for the public sector in 2018 

In connection with collective bargaining in the public sector in 2018, one question that 

arose was this: Are the collective bargaining relationshsips in the public sector asym-

metric or are they characterized by quid pro quo? Since parliament can legislate in the 

case of non-agreement and industrial conflict, will public employers then always have 

asymmetric power, even when strikes and lockouts do not occur?, and can this be seen 

in the collective bargaining outcomes? We have utilized desktop studies of the demands 

of the parties and the actual outcomes, in combination with interviews with elite actors 

on both sides to assist in interpreting the outcomes. We conclude that both sides obtain 

their overall demands with regard to pay, and we can show balanced concessions to 

both parties. Demands for special concessions to some groups of employees did, how-

ever, lead to a marginally better outcome for the employers, while in the longer run the 

reestablishment of a balanced system for the pay formation of public sector employees 

is an advantage for the employee side. 
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Indledning  

Det offentlige aftalesystem beskrives ofte som asymmetrisk i den forstand, at arbejdsgi-

verparten har magten til at gennemtvinge sine krav, fordi Folketinget kan fastsætte en 

ny OK ved lov, hvis lønmodtagerne ikke vil bøje sig. Desuden vil de offentlige arbejds-

givere spare penge i tilfælde af en konflikt, mens fagbevægelsens strejkekasser kontinu-

erligt vil lide tab.  Er denne lønmodtagernes ”offerrolle” korrekt? Formelt set kan Folke-

tinget lovgive om OK’ernes indhold, og det sker også, om end ret sjældent: Lærerne ef-

ter lockouten i 2013, det private arbejdsmarked efter storkonflikten i 1998, sygeplejer-

skerne m.fl. i 1995 og 1999. Men kan man også dokumentere en asymmetri, når par-

terne når frem til en forhandlingsløsning? Dette spørgsmål skal belyses gennem en ana-

lyse af resultaterne af OK18 i den offentlige sektor. Her ses således ikke på forhand-

lingsprocessen eller på parternes fortolkninger af denne, men på selve de nøgne out-

comes. Analysen kompliceres af, at der ikke kun er tale om to modstående (og indbyr-

des afhængige) parter, men at parterne består af selvstændige, allierede og koordine-

rende organisationer/koalitioner på hver side, parter som har fælles interesser på nogle 

områder, men divergerende – undertiden stærkt divergerende – interesser på andre. Men 

det centrale spørgsmål er, hvilken forskel det gør i en aftalt og vedtagen løsning, at for-

handlingerne i den offentlige sektor finder sted ”i lyset af et muligt lovindgreb”, altså 

om de offentlige arbejdsgivere har en implicit fordel og rent faktisk udnytter den. Er der 

er en asymmetri, også i fravær af et lovindgreb? 

Det blev undertiden fremhævet i forbindelse med OK18, at magtforholdet i forhandlin-

gerne var påvirket af, (1) at staten både var arbejdsgiver og lovgiver, samt (2) af det for-

hold, at arbejdsgiver ikke har et økonomisk tab ved en eventuel arbejdskonflikt (strejke 

eller lockout), i modsætning til lønmodtagerne. På det private arbejdsmarked lider 

begge parter økonomiske tab ved en arbejdskonflikt, stor eller lille, og derfor skulle ar-

bejdsgiverne troværdigt kunne true lønmodtagerne med en konflikt (jf. sygeplejersker-

nes formand Grethe Christensen i Altinget 11.4.2018, samt desuden herom Hansen og 

Mailand 2019: 20ff, Hansen 2015). 

Det modsatte synspunkt i forhold til det andet punkt kunne da være, at lønmodtagerne i 

det offentlige løber mindre risiko for deres job ved en arbejdskonflikt: Skoleeleverne 

skal jo stadig undervises, sygeplejerskernes funktioner skal stadig udfyldes osv., mens 

jobbet kommer i fare i den private sektor, især ved mere langvarige konflikter. I tilgift 

taber de offentlige arbejdsgivere ’politisk kapital’, da de i tilfælde af en konflikt ikke 

kan levere den forventede offentlige service til borgerne. Det første punkt derimod gæl-

der ubetinget, lovgivningsretten (Folketinget) står altid over forhandlingsretten.  

Det overordnede forskningsspørgsmål er derfor: 

Gør lovgivningsretten således en reel forskel for selve forhandlingernes resultat? Er par-

terne i et nogenlunde ligeligt forhandlingsspil i stand til at påvirke outcomes, eller har 

arbejdsgiverne en magtmæssig fordel?  

• Er forhandlingsspillet præget af symmetri eller asymmetri?  
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Svaret på forskningsspørgsmålet kan gives gennem en empirisk analyse af overens-

komstforhandlingernes forhandlingsresultat, eksempelvis resultatet af OK18, som vist 

nedenfor.  Men en analyse af den offentlige sektors forhandlingsmodel, aktørhierarkiet 

på begge sider af forhandlingsbordet, de institutionelle rammer omkring forhandlin-

gerne og de dominerende normer omkring løndannelsen og risikoen for konflikt, kan 

muligvis give os en forhåndsformodning om, hvilket svar vi kan forvente på det stillede 

forskningsspørgsmål.  

• Hvilken roller spiller normer om lighed og om særkrav om skævdeling på lønmodta-

gersiden for forligsmuligheder og risikoen for konflikt?  

 

Den offentlige sektors forhandlingsmodel – aktørhierarki, lønnormer, skævdeling 

og konfliktrisiko 

Den offentlige sektors periodiske overenskomstforhandlinger inden for rammerne af et 

politisk og økonomisk system og kan bedst beskrives og analyseres ud fra Dunlops klas-

siske Industrial Relations System - model, IRS (Dunlop 1958, 1977, Ibsen 2014).  

Det offentlige IRS og på mange måder en kopi af det private IRS, (Ibsen og Høgedahl, 

2015). Men specielle forhold i den offentlige sektor gør sig gældende, specielt magtrela-

tionerne mellem parterne i en konfliktsituation, jf. herom senere.  

I den offentlige sektor er Skatteministeriet, (tidligere Finansministeriet), som repræsen-

tant for staten, øverst i det offentlige arbejdsgiverhierarki, sammen med Økonomistyrel-

sen, (tidligere Moderniseringsstyrelsen). Dernæst følger Kommunernes Landsforening, 

KL, og nederst i det offentlige organisationshierarki kommer Danske regioner, DR.  

På lønmodtagersiden har det statslige forhandlingskartel, Centralorganisationernes Fæl-

lesudvalg, CFU, traditionelt ligget øverst i organisationshierarkiet, som forhandlings-

modpart til Skatteministeriet, efterfulgt af de kommunale og regionale forhandlingskar-

teller, Forhandlings Fællesskabet, FF, Sundhedskartellet, SUK, og SKAF. Hvert for-

handlingskartel har desuden sit eget hierarki. I CFU er akademikerne, AC, en domine-

rende aktør, sammen med Lærernes Centralorganisation, LC/DLF, SKAF og HK Stat. I 

FF dominerer FOA, sammen med DLF, sygeplejerskerne, DSR, HK Kommunal, pæda-

gogerne i BUPL, socialpædagogernes i SL og 3F.  

Med Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet (nu Medarbejder- og Kompetencesty-

relsen, Skatteministeriet), øverst i arbejdsgiverhierarkiet og tilsvarende deres modpart 

CFU øverst i lønmodtagerhierarkiet, har der historisk været tradition for, at FM – CFU-

aksen skulle forhandle først og skabe et gennembrudsforlig, der lagde de økonomiske 

rammer for de kommunale og regionale forhandlinger. FM som det ministerium, der er 

styrende for dels finanslovsforhandlingerne, men også forhandlingerne om kommuner-

nes og regionernes økonomi, var og er det naturlige førstevalg, når niveauet og ram-

merne for den offentlige sektors økonomi skal lægges. FM koordinerer derfor med KL 

og DR, hvilket mål man sætter for udfaldet af overenskomstforhandlingerne, når det 

gælder den økonomiske ramme.  
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Lønmodtagersiden med CFU, FF og SUK, koordinerer også deres forhandlingsstrategi 

indbyrdes, men ikke så tæt som det sker på arbejdsgiverside. En væsentlig pointe på 

lønmodtagersiden, når der udtages krav til overenskomstforhandlingerne er, at medens 

CFU ikke a priori udtager konfliktudløsende krav, er det modsatte tilfældet i FF, som på 

forhånd annoncerer, hvilke krav, der er ultimative og vil udløse en konflikt, hvis de ikke 

bliver opfyldt. En anden afgørende forskel på CFU og FF er, at mens der eksisterer en 

intern musketered mellem de tre centralorganisationer, AC, LC og SKAF, der tilsiger, at 

enten går man samlet ud i en konflikt eller også accepterer alle centralorganisationerne 

forhandlingsresultatet, har forbundene i FF og DR mulighed for at springe fra det gene-

relle forlig og gå solo ud i en konflikt. Alt andet lige betyder det, at der er størst risiko 

for en konflikt på FF og DR’s område, da et generelt forlig ikke er en garanti for ar-

bejdsfred på deres område.  

I Dunlops IRS-model er dynamikken og dermed udfaldet og resultatet af Ok-forhandlin-

gerne betinget af, dels aktørernes præferencer, dels udviklingen i omgivelsesfaktorerne 

– teknologiudviklingen, udviklingen i de økonomiske konjunkturer og styrkeforholdene 

mellem parterne. 

IRS modellen skulle således forudskikke, at under er lavkonjunktur ville det samlede 

OK-resultat være til fordel for arbejdsgiverparten, medens det modsatte ville være til-

fældet under en højkonjunktur – lønmodtagersiden opnår de bedste resultater. De øko-

nomiske konjunkturers udvikling er den afgørende faktor for outcomes, og dermed for, i 

hvilken udstrækning parterne får opfyldt deres krav.  

Normer og institutionelle ordninger spiller imidlertid også en rolle for udfaldet af de of-

fentlige overenskomstforhandlinger. En helt afgørende regel eller norm for løndannel-

sen i den offentlige sektor, som på mange måder er definerende for hele lønudviklingen 

i på det danske arbejdsmarked, er ’Reguleringsordningen’, som styrer sammenhængen 

mellem den offentlige og den private lønudvikling. Den overordnede norm for den dan-

ske løndannelse er, at den private sektor skal være lønførende, suppleret med en ’refær-

dighedsnorm’, der tilsiger, at den offentlige sektors lønudvikling skal matche den pri-

vate lønudvikling. Gør den ikke det, skal de offentligt ansatte kompenseres med 80 pro-

cent af forskellen. Omvendt, hvis den offentlige sektor er lønførende, så skal de offent-

ligt ansatte nedreguleres med 80 procent af forskellen.  

I og med at reguleringsordningen eksisterer, er den offentlige sektors lønudvikling helt 

afhængig af og bestemt af udviklingen i den private sektors lønudvikling. En økonomisk 

krise i den private sektor vil forskubbe magtrelationerne mellem parterne til arbejdsgi-

vernes fordel, mindske lønstigningstakten i den private sektor og det samme vil via re-

guleringsordningen ske i den offentlige sektor. Omvendt vil en økonomisk højkonjunk-

tur forskubbe magtbalancen til fordel for lønmodtagersiden. 

De økonomiske konjunkturer og dermed også magtforholdet mellem parterne i både den 

private og den offentlige sektor vil således sammen med reguleringsordningen påvirke 

det endelige forhandlingsresultat i den offentlige sektor. Selve fordelingen af den fast-
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lagte lønramme i den offentlige sektor på dels løngoder og øvrige goder, dels fordelin-

gen på faggrupper og dermed påvirkningen af lønstrukturen, vil være betinget af de en-

kelte aktørers placering i magthierarkierne og deres præferencer.  

Institutioner, sociale relationer og normer spiller derfor en central rolle i ikke mindst 

overenskomstforhandlingernes påvirkning af både løndannelsen og lønstrukturen i den 

offentlige sektor. Desuden peger analysen på, at risikoen for en konflikt under den of-

fentlige sektors overenskomstforhandlinger – alt andet lige – vil være størst i den kom-

munale og/eller regionale sektor. 

Normer og skævdeling i et forhandlings- og magtperspektiv 

Normer eller ’sociale normer’ defineres som ’Rules or expectations, that determine and 

regulate appropriate behavior within a culture, group or society’, (sociology dictionary). 

Der er tale om uskrevne regler eller sædvaner, som er ’kontekstafhængige’, i den for-

stand, at de er knyttet til bestemte grupper, regioner eller lande, og således også be-

stemte typer af arbejdsmarkeder. Der er tale om forekomsten af adfærdsregulerende 

sædvaner, der udspringer af sociale og psykologiske faktorer. I en arbejdsmarkedsmæs-

sig sammenhæng betyder det, at vi ikke kan nøjes med et diagram, der viser en udbuds- 

og efterspørgselskurve efter arbejdskraft, som i deres skæringspunkt determinerer en li-

gevægtsløn og en dertil knyttet beskæftigelse. Her er markedet den eneste organiserende 

kraft, samfundet er adskilt i en økonomisk og en social sfære (Polanyi 1957). Den pro-

duktive arbejdskraft er så at sige adskilt fra det menneske, der leverer arbejdsydelsen, 

den økonomiske sfære er adskilt fra den sociale sfære i samfundet 

I Dunlops IRS teori er arbejdsmarkedssystemet et subsystem, underlagt det økonomiske 

og politiske system. Den centrale antagelse er, at IRS er domineret af regler og normer, 

som styrer aktørernes handlinger og dermed også er determinerende for det output, der 

kommer ud af aktørernes indgåede aftaler. Det sociale system er en integreret del af IRS 

og en afgørende del af arbejdsmarkedets funktionsmåde. Denne antagelse understøttes 

af Simons påpegning af ’begrænset rationalitet’, når organisationerne og aktørerne for-

handler (Simon 1947). Simon hævder, at i en meget kompleks verden, hvor informatio-

ner langt fra er fuldkomne, er det mere relevant at acceptere teorier, der forudsætter pro-

cedurel rationalitet. Usikkerhed og informationsproblemer betyder, at arbejdsmarkedets 

aktører knytter deres optimering til en analyse af de tidligere forhandlingsforløb, hvor 

referencepunkter og referencegrupper i løndannelsen er relevante. Normer supplerer og 

komplementerer rationalitet.  

En norm, som har været styrende for både de centrale og de decentrale lønforhandlinger 

i de industrialiserede lande, har været ’retfærdighed’. Det er ingen let opgave at definere 

begrebet ’en retfærdig løn’, men opgaven bliver mindre kompliceret, hvis man relative-

rer begrebet. En retfærdig løn er med andre ord, hvordan lønniveauet for en bestemt fag-

gruppe ligger, sammenholdt med ’sammenlignelige grupper’. Hvorledes disse relativite-

ter er opstået og hvilke processer, der skaber disse retfærdighedsbetragtninger, har været 

en del af Elsters forskning (1989). Han taler om ’Labor – labor’ relationen, som define-

res i forhold til faggrupper, fagforeninger og forhandlingsfællesskaber. 



6 
 

Aktuelt er den stærkeste retfærdighedsnorm på det offentlige arbejdsmarked, at de of-

fentligt ansattes lønstigning skal følge de privatansattes, og at alle faggrupper i den of-

fentlige sektor skal have de samme procentvise lønstigninger ved de centrale overens-

komstforhandlinger.  

Men ved OK18 i den offentlige sektor stillede lønmodtagersiden et krav om en særlig 

lønpulje til henholdsvis lavtløns- og dele af kvindegrupperne. Den form for skævdeling 

går således på tværs af den ’officielle retfærdighedsnorm’, og introducerer en supple-

rende retfærdighedsnorm og en nyskabelse i den offentlige forhandlingsmodel. Ar-

bejdsgivernes krav om en rekrutteringspulje under OK18 er også en form for skævde-

ling, men den blev gennemtrumfet af arbejdsgiversiden, og kunne derfor ’glide ned un-

der protest’ på lønmodtagersiden. Skævdeling som retfærdighedsnorm kan således let-

test accepteres, hvis den gennemføres af arbejdsgiversiden. 

Særkrav, skævdeling og konfliktrisiko i den offentlige sektor 

Et særligt kendetegn ved 2018-forløber var det betydelige omfang af særlige krav, som 

enkelte organisationer fremsatte, og som blev omfattet som helt essentielle for en samlet 

løsning. Nu forhandles der altid både om generelle krav og særkrav ved overenskomst-

fornyelserne, men det særlige i 2018 var, at det i begyndelsen blev gjort klart, at alle de 

forhandlende organisationer skulle have løst deres særlige problemer for at en samlet 

løsning kunne indgås. Men særkrav og en generel overordnet solidaritet kan være van-

skelige at forene, både rent forhandlingsteoretisk og også ud fra de værdier, organisatio-

nerne hver især møder frem med. Det er fx et særkrav at kræve lærernes arbejdstid skal 

være overenskomstmæssigt aftalt (alle andre havde ingen problemer her), at akademi-

kernes usikkerhed omkring spisepausen skulle betrygges (nogle havde allerede betalt 

spisepause, som en del af deres overenskomst, andre havde slet ikke betalt spisepause) 

eller at lavtløns- og kvindegrupper skulle have en større procentvis lønstigning end de 

øvrige. 

Vanskeligheden ved favorisering af bestemte grupper har altid været betydelige i over-

enskomstforhandlingerne, fordi gevinsterne fra forhandlingerne typisk fordeles efter en 

procentramme, som fastholder, for ikke at sige fastlåser de eksisterende relative lønrela-

tioner (jf. Elster 1989, Scheuer 1990) og den senere diskussion om 2008-konflikterne, 

der også i høj grad omhandlede kampen for skævdeling (Lønkommissionen 2010, Stam-

hus m.fl. 2009). Det er vanskeligt at undgå, at skævdeling bliver et nulsumsspil mellem 

forhandlerne på lønmodtagersiden, fordi lønmodtagerorganisationerne kan have den for-

nemmelse, at den samlede ramme kan øges lidt ved skævdeling. Dette er dog langtfra 

altid tilfældet, jf. overenskomstforløbet i 2008, hvor de ikke-særbehandlede organisatio-

ner faktisk kom til at betale. Men dette gås der naturligvis meget stille med, da offentligt 

ansatte i HK og DLF m.fl. måske kan have lidt svært ved at se, hvorfor skal betale til fx 

sygeplejerskerne. Under alle omstændigheder have forhandlerne utvivlsomt blikket stift 

rettet imod at få mindst den samme procent som alle andre, og i hvert fald ikke mindre. 

I uheldigste tilfælde kan forhandlerne i nogle organisationer har så stærke incitamenter 

til at søge at opnå særlige gevinster for sig selv, at de undlader at bidrage til at den fæl-

les gevinst bliver så betydelig som mulig, et såkaldt anden ordens free rider-problem. 

Som det fremgår, omhandlede en række af knasterne i 2018-forløbet faktisk forskellige 
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organisationers særinteresser: Lærernes arbejdstid, Akademikernes spisepause, FOA’s 

lavtlønsområder, uligeløn for kvinder, især formuleret af FOA og DSR. Det kræver stor 

følelse af fællesskab og solidaritet at kunne balancere mellem organisatoriske egeninte-

resser og de fælles interesser i en generel løsning. De enkelte forhandlere skal trods alt 

tilbage og have resultatet godkendt af deres egne medlemmer, som de også helst vil 

kunne blive genvalgt af. 

Et andet aspekt kan også gøre sig gældende: Det omhandler, om denne indbyggede so-

ciale norm om procentlighed i outcomes er så stærk, at den medfører at man vil forhin-

dre, at andre får en lidt højere procent end man selv får, selv hvis man ikke betaler til 

det. Dette kan nemt føre til et suboptimalt samlet forhandlingsresultat. Som Jon Elster 

eksemplificerer i sin bog om kollektive forhandlinger, kan en meget stærk insisteren på 

en procentlighedsnorm forhindre, at grupper, som arbejdsgiverne gerne vil betale lidt 

ekstra til, også opnår dette (Elster 1989, jf. tillige Elvander 1988). En kompromisløs in-

sisteren på procentlighed (radikal egalitarisme) kan således være uhensigtsmæssig for at 

opnå det bedste samlede resultat. Men da lønrelativiteter mellem lønmodtagergrupperne 

er et så følsomt område, må fravigelser være små og – som regel – initieret af modpar-

ten, arbejdsgiverne, og de må favorisere grupper, hvis særlige ønsker anses for ”legi-

time”, fx lavtløns- eller kvindegrupper, for at kunne vinde accept fra alle de forhand-

lende grupper. Specielt i de kommunale og regionale forhandlingskarteller, FF og DR, 

kan særkrav om favorisering af bestemte faggrupper, ud over det generelle forligs løn-

ramme, være problematiske, fordi der er mulighed for at hoppe af forliget og gå solo ud 

i en konflikt for at få mere end forliget tilsiger. 

 

Forskningsspørgsmål – asymmetri eller quid pro quo 

Institutionelt of sociologisk orienteret arbejdsmarkedsteori viser, at kollektive overens-

komstforhandlinger dels er indrammet af organisatoriske og regelbaserede forhold, men 

også domineret af stærke normer, ikke mindst på lønmodtagersiden. På det danske ar-

bejdsmarked er de offentlige overenskomstforhandlinger præget af en retfærdigheds-

norm om, dels at den offentlige sektors lønstigningstakt skal følge den private sektors 

lønstigningstakt, men ikke må overstige den, dels at de offentlige faggruppers lønninger 

skal stige med den samme procentsats. Den aftalte reguleringsordning sikrer, at denne 

retfærdighedsnorm overholdes over tid, men ikke på helt kort sigt, da der er en tidsmæs-

sig forskydning mellem de to sektorers overenskomstforhandlinger.  Reguleringsordnin-

gen sikrer på sin vis en afbalanceret forhandlingsløsning i den offentlige sektor. De 

svingende konjunkturer vil påvirke den markedsorienterede lønstigning i den private 

sektor i op- og nedadgående retning, og tilsvarende smitte af på den offentlige sektors 

lønstigningstakt, men retfærdigheden sker fyldets, da der er parallelitet mellem de to 

sektorers lønudvikling. Reguleringsordningen blokerer på sin vis de offentlige arbejds-

givere i at bruge deres forhandlingsmagt til at presse et ulige forhandlingsresultat igen-

nem. 
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Et første svar på det stillede forskningsspørgsmål kunne derfor være, at de institutio-

nelle rammer omkring de offentlige overenskomstforhandlinger og dominerende retfær-

dighedsnormer på det danske arbejdsmarked betyder, at der vil være ligevægt i out-

comes af forhandlingerne. 

En anden og supplerende retfærdighedsnorm om skævdeling til fordel for bestemte fag-

grupper i den offentlige sektor, kan imidlertid skabe flimmer i dette stabile glansbillede. 

Kravet om skævdeling er historisk kommet fra dels lavtlønsgrupper, dels kvindegrupper 

i kommuner og regioner, (tidligere amterne). Faggruppernes særkrav om højere lønstig-

ninger end de generelle forlig indeholder, har ført til etablering af strejker, da både de 

lønmodtagere, der har accepteret de generelle forligs lønstigninger og de offentlige ar-

bejdsgivere ikke vil acceptere opfyldelsen af særkrav uden for den aftalte lønramme. 

Særkrav kan også handle om eksempelvis arbejdstidsregler og øvrige løngoder. Hvis 

konflikterne ender i enten et lovindgreb, der ikke opfylder særkravene, eller i forlig efter 

langvarige strejker, som heller ikke opfylder særkravene, vil lønmodtagersiden samlet 

miste lønkroner, målt i forhold til hvis alle havde accepteret de generelle forlig (Stam-

hus et al. 2009). Da særkrav pga. reguleringsordningen altid ender med at skulle betales 

af samtlige andre faggrupper, vil de som hovedregel have et beskedent omfang i løn-

modtagernes samlede forhandlingsaftale ved de løbende overenskomstforhandlinger i 

den offentlige sektor. Der er grænser for, hvor meget disse andre grupper vil ofre. 

 

Research- og analysestrategi  

Den primære kildetype for denne research har været desktop dokumentarstudier, pri-

mært af de indgåede aftaler, men også af parternes forhåndskrav, så vidt som de har 

kunnet lade sig dokumentere. Derudover har vi søgt bistand hos eliteaktører på begge 

sider af forhandlingsbordene. I dokumentstudier og især i interview har vi søgt at foku-

sere på forståelsen og fortolkningen af de indgåede aftaler, og i mindre grad på parter-

nes argumenter og opfattelser af hinandens handlemåder i forhandlingerne. Post hoc-

fortolkninger vil ofte være stærkt legitimerende for aktørerne, idet de ofte vil maksimere 

gevinster og minimere tab i forhold til det reelle.1 Vi har derfor set analytisk på output, 

ikke på proces, som ellers ofte står i fokus i fremstillingerne. Vi har i forbindelse med 

denne artikel gennemført i alt otte interview med udvalgte nøglepersoner på begge sider 

af forhandlingsbordene. Enkelte ville ikke interviewes om dette. Desuden har vi trukket 

på sekundært materiale i form af 16 interview foretaget af Flemming Ibsen og Laust 

Høgedahl i forbindelse med andet forskningsarbejde (jf. Høgedahl og Ibsen 2019). Ma-

terialet er hermed rimeligt omfattende, men dækker nok ikke alle parters synsvinkler på 

resultatet helt lige godt. Det afgørende er dog, om de faktiske resultater og kompromiser 

er dækket ind, hvilket vi ud fra den skriftlige dokumentation mener, at de er. 

 
1 Jf. Mette Koefoed Bjørnsen (2006), som beskriver, hvordan parterne i forhandlingslokalet fremstiller 
modpartens krav som ”uansvarlige” eller ”umulige”, men når aftalen er indgået, bliver næsten det 
samme til ”en ansvarlig løsning” og ”det muliges kunst” over for offentligheden og deres eget bagland. 
En pudsig metamorfose! 
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Den analytiske fremgangsmåde er herefter denne: 

1. Hvad var parternes udgangskrav? 

2. Outcomes. Hvad fik parterne hver især igennem, og hvad blev ”hældt af bræt-

tet”? 

3. Analyse: En kvalitativ bedømmelse af gevinster, indrømmelser og ikke-opnåede 

krav 

4. Konklusion: Asymmetri eller quid pro quo? 

 

Parternes krav og resultaterne 

I dette afsnit gennemgås de væsentligere temaer fra OK18. Vi har udskilt i alt 20 te-

maer, der forekommer at være de c/centrale for forhandlingsforløbene, men der var na-

turligvis også andre temaer, og fremstillingen her fremstår som et mix af hvad der fore-

gik ved en række forhandlingsborde, først og fremmest i de tre spor for de ansatte i hhv. 

staten, regionerne og kommunerne. Imidlertid er forhandlingerne ved disse tre borde 

stærkt koordinerede, både på arbejdsgiver og lønmodtagerside (Lønkommissionen 

2010, Høgedahl 2019), og derfor er denne fremgangsmåde både mere overskuelig og 

også forskningsmæssigt forsvarlig. Specifikke forhandlinger for de enkelte personale-

gruppers områder indgik også, men her lægger vægten på de samlede linjer, ikke mindst 

fordi de enkelte fagforbund og arbejdsgiverparter generelt har et skarpt øje rette imod 

lønrelativiteter, dvs. om der sker forskydninger i parternes relative gevinster på hver 

side (Scheuer 2000). Forhandlingernes samlede output fremgår af Tabel 1. 

Til forståelse af nedenstående er det centralt, at begge parter generelt udtrykte stor til-

fredshed med forhandlingsresultatet, og at urafstemningerne på lønmodtagersiden viste 

– for nu at sige det med en floskel – historisk høj stemmedeltagelse og høje ja-procenter 

stort set over hele linjen. Man kan derfor sige, at begge parter følte, at de fik noget ud af 

forhandlingsforløbet, og i det følgende vil vi prøve at uddestillere hvad. 

I næste afsnit ser vi derfor nærmere på de særlige udfordringer, der er forbundet med at 

bevare eller ændre forhandlede lønrelativiteter. 

 

➔ Tabel 1 cirka her 

 

Helt overordnet fremgår det af tabel 1, at arbejdsgiverne fik gevinst på punkterne 7, 9, 

12, 16 og 18. Lønmodtagerne fik gevinst på punkterne 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 19 og 20 

samt meget små gevinster (eller fik afvist arbejdsgiverkrav) på 8, 15 og 17. Resultatet 

var neutralt på punkt 1, 6 og 10.  

I det følgende gennemgås forløbene omkring de enkelte punkter mere indgående, og re-

sultaterne opsummeres. 
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Analyse af delresultaterne 

 

Punkt 1: Generel lønramme  

Forhandlingen af lønrammen for hele overenskomstperioden – som rummer både gene-

relle aftalte lønstigninger for alle offentligt ansatte, løntillæg fra lønpuljer til udvalgte 

grupper, aftalte lønstigninger fra de organistionsspecifikke forhandlinger, lønstigninger 

fra reguleringsordningen og værdien af aftalte sociale goder – er altid det væsentligste 

forhandlingstema i både de private og de offentlige overenskomstforhandlinger. Fagbe-

vægelsen sigter altid efter lønstigninger, der som et minimum dækker den forventede in-

flation og dermed en sikring af reallønnen, men for de offentligt ansatte er kravet derud-

over, at de aftalte lønstigninger følger de forventede lønstigninger i den private sektor. 

Kravet fra de offentligt ansatte i både regioner, kommuner og i staten var derfor fra star-

ten af forhandlingerne en samlet lønramme på 8,17 procent i den treårige overenskomst-

periode fra 2018 til 2021. Man sondrer i overenskomstforhandlingerne mellem ’kon-

fliktudløsende’ og ’ikke-konfliktudløsende’ krav, og Forhandlingsfællesskabet, FF, 

havde den 2. marts 2018 i en erklæring udtalt: ’Derfor er alle faglige organisationer for 

Danmarks offentligt ansatte parate til at gå i konflikt for at sikre det meget afgørende 

kernepunkt i overenskomstforhandlingerne, en fremgang i reallønnen som er en parallel 

til lønudviklingen i den private sektor’, (Forhandlingsfællesskabet 2018). På det stats-

lige område udtager CFU ikke konfliktudløsende krav.  

Arbejdsgivermodparten opererer i modsætning til fagbevægelsen ikke med ultimative 

krav, men når det gælder forhandlingerne om den generelle lønramme, sigter de offent-

lige arbejdsgivere altid mod en lønramme, der ikke overstiger den forventede lønudvik-

ling i den private sektor. En ’ansvarlig lønramme’ er for de offentlige arbejdsgivere, 

dvs. primært Finansministeriet, men også KL og Regionerne, en lønramme, der ligger 

under den forventede lønudvikling i den private sektor. DØR’s økonomiske rapport fra 

2018 skønnede, at den samlede lønudvikling i den private sektor ville lande i underkan-

ten af 8 procent, og Fagbevægelsens forhandlere i CFU og i FF sigtede derfor på at 

ramme en aftale på tæt på de 8 pct. Det var et krav, som CFU og FF gjorde gældende i 

både stat, kommuner og regioner og derfor kunne samle alle lønmodtagere på tværs af 

sektorerne i tilfælde af en storkonflikt. Her gjaldt således en musketered, ingen forhand-

ler måtte slutte en aftale om en lønramme under 8 procent. 

Arbejdsgiverne, dvs. FM, KL og RLTN, som traditionen tro havde koordineret deres 

krav og forhandlingsstrategi, spillede ud med en lønramme på 6.4 procent. Man forhø-

jede successivt tilbuddet til de 8.1 procent, som man gennem forhandlinger i alle tre 

sektorer havde fået klarhed over, at de faglige forhandlinger i alle tre sektorer var villige 

til at slutte en forhandling og en aftale på. Gennembruddet kom i Regionsforhandlin-

gerne, hvor LO-gruppen indgik et delforlig med Regionerne om en lønramme på 8.1 

procent, der ud over generelle lønstigninger på 6.1 procent også indeholdt løngoder fra 
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en rekrutteringspulje og en lavt- og ligelønspulje, som især ville gå til FOA’s medlem-

mer. LO gruppen frygtede, at man var på vej ud i en storkonflikt, omfattende alle tre 

sektor, og derfor gjaldt det om at bjerge de tilbudte løngoder til LO-gruppen. Det tidli-

gere LO’s daværende leder Lizette Risgaard og KL’s formand og borgmester i Aarhus 

Jacob Bundsgaard pressede ifølge vores kilder personligt på for at LO-gruppen ved 

Dennis Kristensen indgik et delforlig med det indhold, der lå på bordet. 

Delforliget indeholdt mange andre fordele for fagbevægelsen, jf. punkt 2,3,4 og 8 og 

forliget dannede baggrund for de efterfølgende forlig i både stat, og kommunerne, hvor 

der dog var andre knaster, der skulle høvles af. 

En vurdering af forhandlingsresultatet om den aftalte generelle lønramme må være, at 

den samlede fagbevægelse via deres forhandlingsstrategi med musketered og solidari-

tetspagt fik forhandlet sig frem til et resultat, der fuldt ud matchede deres udgangspunkt 

for forhandlingerne. I 4. kvartal 2019 ved vi, at lønudviklingen i gennemsnit i den pri-

vate sektor i 2018 og 2019 har været på 2.5 procent, og fortsætter denne tendens, hvilket 

er sandsynligt, da den økonomiske vækst vi være aftagende i 2020, vil en lønstigning på 

ca. 7.5 procent i den offentlige overstige den forventede lønudvikling i den private sek-

tor. De offentlige arbejdsgivere fik således ikke deres krav om en lønramme på under 

lønudviklingen i den private sektor opfyldt, men reguleringsordningen vil på lidt læn-

gere sigt sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem de to sektorer. 

Punkt 2, 3 og 4: Reguleringsordningen, privatlønsværn og løngab  

Under overenskomstforhandlingerne i 2015 smed finansministeren sent i forhandlings-

forløbet et notat på bordet, som efter ministerens mening viste, at de offentlige lønnin-

ger siden 2008 var steget mere end de private, hvilket var i modstrid parternes vedtagne 

’frontløberstrategi’, hvorefter den private sektor skulle være lønførende. Den gældende 

reguleringsordning, hvorefter de offentlige lønninger skulle nedreguleres med 80 pro-

cent, hvis den offentlige sektor var lønførende, havde således ikke fungeret efter hensig-

ten, og finansministeren stillede et ultimativt krav om en ændring af reguleringsordnin-

gen. Der skulle indføres et ’Privatlønsværn’, så de offentlige lønninger skulle nedregu-

leres med 100 procent af de overskydende lønstigninger mod tidligere 80 procent. Om-

vendt skulle de offentlige ansattes kun kompenseres med 80 procent af forskellen, hvis 

de private lønstigninger oversteg de offentlige lønstigninger. Samtidigt skulle fagbevæ-

gelsen acceptere at fjerne et løngab mellem de offentlige og de private på 6 mia. kr. in-

den OK 18 forhandlingernes afslutning. Lønmodtagersiden accepterede nødtvungent 

FM’s krav, da FM truede med en storkonflikt, men CFU og den øvrige fagbevægelse 

understregede samtidigt, at man ikke accepterede FM’s beregningsmetode og slet ikke 

ville anerkende løngabets eksistens (Ibsen og Høgedahl 2019). 

Arbejdsgiversiden krav til OK18 var en fastholdelse af både reguleringsordningen, pri-

vatlønsværnet og indfrielsen af gælden på de 6 mia. kr. fra OK15. Den samlede offent-

lige fagbevægelse, CFU og FF, stillede som modkrav, at reguleringsordningen skulle 

tilbageføres til den gamle ordning med 80 – 80 procent i op- og nedregulering, hvis løn-

ningerne i den private og offentlige sektor ikke udviklede sig parallelt. Privatløns- vær-

net skulle således fjernes, og ’gælden’ på de 6 mia. kr. slettes. Som en del af CFU – 
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FM/MS-forliget skulle parterne sammen deltage i et udvalgsarbejde om en fornyelse af 

reguleringsordningen, hvor parterne sammen med DST skal udarbejde et nyt lønindex. 

Fagbevægelsen fik opfyldt mange af sine krav i det delforlig, der blev indgået mellem 

LO-gruppen i Regionerne og de regionale arbejdsgivere. Resultatet blev efterfølgende 

overført til det statslige og det kommunale forlig. Fagbevægelsen fik således reetableret 

de løn- og reguleringsmekanismer, der eksisterede før OK15, hvilket var et af fagbevæ-

gelsens højest prioriterede mål under OK18. 

 

Punkt 5: Løndannelse 

Specielt på det statslige område har Finansministeriet længe ønsket, at udmøntningen af 

den samlede aftalte lønsum ’skulle vendes på hovedet’: væk fra den nuværende centrale 

lønmodel med ensartede procentvise lønstigninger til alle, og indførelsen af en decen-

tral, lokal løndannelsesmodel, hvor hovedparten af løndelen udmøntes i form af indivi-

duelle løntillæg, aftalt mellem lederen og tillidsrepræsentanten, subsidiært den enkelte 

medarbejder. Under OK18 pressede statens chefforhandler, Innovationsminister S. 

Løhde på, for at få AC til at acceptere en mere decentral lønmodel. LO og SKAF var 

imod at indgå i realitetsforhandlinger om en helt ny forhandlingsmodel, medens AC i 

starten gik langt ned ad den sti. En model, med 1 pct. udmøntet i generelle lønstigninger 

og 1½ pct. udmøntet lokalt var på forhandlingsbordet. DJØF havde i forvejen under tid-

ligere OK runder aftalt med FM, at den enkelte DJØF’er kunne aftale egne løntillæg 

uden sin TR’s medvirken. AC krævede under forhandlingerne en form for reallønssik-

ring mod at acceptere en mere decentral lønmodel, et krav som FM ikke ville acceptere. 

Vores kilder peger på, at FM pressede så hårdt på at få deres krav igennem, at det endte 

med, at det hele faldt på guldet. Det skulle have været en af FM’s store sejre under 

OK18, men det endte med ingen ting.  

På det kommunale og regionale område har arbejdsgiversiden ikke som i staten ønsket 

en mere decentral løndannelse, men under mange OK runder fremsat krav om en sam-

menlægning af det meget store antal overenskomster og dermed færre tillidsrepræsen-

tanter/arbejdsmiljørepræsentanter og færre forhandlingsmøder. KL og Regionerne øn-

sker på den måde at forhandle mindre med organisationsrepræsentanter og mere direkte 

med deres medarbejdere. Omvendt kæmper fagbevægelsens forhandlere for bevarelsen 

af ’den danske model’ lokalt med mange lokale organisationsrepræsentanter til at for-

svare medlemsinteresser. Der blev ikke under OK18 aftalt en ny forhandlingsstruktur på 

KL’s og Regionernes område, og arbejdsgiversiden fik derfor ikke opfyldt sine krav på 

dette område.  

 

Punkt 6: Arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne 

Dette var et af de helt store issues ved OK18. I 2013 havde den daværende regering ved 

lov (Lov 409, 2013) gennemtvunget en afskaffelse af de hidtidige arbejdstidsregler i fol-

keskolen, og i 2015 var man ikke nået til en ny overenskomstaftale om arbejdstiden. I 
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2018 fremsatte Lærernes Centralorganisation (LC) på ny dette krav, og lønmodtagersi-

den havde på denne baggrund på forhånd indgået en solidaritetspagt (senere i pressen 

omdøbt til musketéred), ifølge hvilken man ikke ville realforhandle de forskellige te-

maer, før der var indledt realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid (jf. Hansen og 

Mailand 2019, Høgedahl og Ibsen 2019). På denne måde søgte man at lægge et ekstra 

stærkt pres på arbejdsgiverne om at få taget hul på dette ømme punkt. Der har været me-

gen diskussion om betydningen af dette, men det blev efterhånden klart, at der blev lagt 

hårdt pres på arbejdsgiverne for at få en ny aftale, men at ikke alle andre grupper var 

indstillet på at gå i storkonflikt i det offentlige alene for folkeskolelærernes skyld. Der 

er trods alt også andre grupper med hårde arbejdstider i Danmark. 

Arbejdsgivernes synspunkt var at de gerne ville forhandle om en ny model, men at de 

ikke ville tilbage til den arbejdstidsmodel, der blev afskaffet i 2013. Ingen af de model-

ler, arbejdsgiverne foreslog, var imidlertid tilfredsstillende for LC, og resultatet blev 

som følge heraf, at man endnu en gang udskød punktet til næste forhandlingsrunde om 

tre år, men – efter forslag fra LC – med nedsættelse et en kommission med repræsentan-

ter for parterne, som inden næste runde skulle fremsætte forslag til en løsning på bag-

grund af et omfattende udredningsarbejde.2 

Man kan fortolke dette på flere måder: Man kan sige, at dermed forpligtede parterne sig 

til, at næste gang skal der findes en løsning, på baggrund af et mere omfattende udred-

ningsarbejde, altså et positivt, men neutralt udfald i forhold til parterne, men man kan 

også sige, at problemet blev ”dumpet ind i fremtiden”, altså bare udskudt. 

Det var dog næppe nogen umiddelbar gevinst for nogle af parterne, og det ligger klart, 

at lønmodtagersidens krav ikke blev imødekommet. Trods dette stemte også LC’s med-

lemmer med stort flertal ja til forliget. 

 

Punkt 7: Betalt spisepause 

Kravet om betryggelse af spisepausen var opstået, fordi staten havde opsagt en række 

”kutymefridage” for de ansatte inden OK18, og fået medhold heri af en voldgiftsken-

delse.3 Hos Akademikerne (AC) opstod der derfor frygt for, at staten kunne finde på 

også at betragte den betalte frokostpause som en kutyme, som kunne opsiges ensidigt. 

AC ønskede derfor den betalte spisepause ”betrygget”, dvs. skrevet ind i den ny over-

enskomst.  

Arbejdsgiverne mente, at hvis pausen skulle skrives ind, så skulle det koste, dvs. at AC 

skulle have mindre fx på lønnen. På den ene side kunne man sige, at pausen (2,5 timer 

 
2 Kommissionen afgav sin rapport og sine forslag den 16. december 2019, hvorefter parterne indgik en 
aftale, som blev vedtager med stort flertal af Danmarks Lærerforenings medlemmer. Man må vel derfor 
antage, at denne frivilligt indgåede aftale også indeholder betydelige elementer af quid pro quo. 
3 Historien er lidt længere: I Danmarks Radio havde fagforeningerne vundet en voldgiftssag om spise-
pausen, men Finansministeriet havde i et brev tilkendegivet, at denne afgørelse ikke kunne overføres til 
staten generelt. Desuden havde FM kort før OK-forhandlingerne åbnet for sløjfningen af andre kutyme-
fridage, fx 1. maj. 
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ud af 37 = 6,7%) ville være temmelig dyr at betale for (det ville sluge næsten hele ram-

men), men på den anden side kan man anføre, at det ville være urimeligt at betale for 

noget, der grundlæggende set altid har været en ret. 

Nogle opfattede det sådan, at dette krav var en central del af solidaritetspagten, men det 

var dog klart, at det ikke kunne udløse storkonflikt, dels fordi nogle grupper i LO havde 

pausen indskrevet i deres overenskomster, mens andre slet ikke havde denne ret. 

Resultat blev, at den betalte spisepause blev skrevet ind i AC’s ny overenskomst, og at 

AC kom til at betale for det. Dog ikke 6,7%, men kun 0,29%, dvs. mest en symbolsk be-

taling.4 Dette var en gevinst for lønmodtagerne, idet de fik deres krav indfriet, men ikke 

gratis, som udgangskravet ellers var. 

 

Punkt 8: Lavt- og ligelønspuljer 

LO og FTF fremsatte krav om, at der ved hjælp af særlige puljer skulle ”skævdeles” til 

fordel for nogle lavtlønsgrupper (i LO) og til fordel for nogle kvinde- og lavtlønsgrup-

per (i LO og FTF), så disse grupper kunne få højere reallønsstigninger end de øvrige 

grupper. Det var et nyt krav i den forstand, at der var støtte til det fra alle de store aktø-

rer på lønmodtagersiden. De her nævnte krav om skævdeling var initieret fra lønmodta-

gersiden. De forbund der traditionelt var modstandere af dette krav (fx AC og LC), støt-

tede dette på trods heraf og nok kun halvhjertet, fordi LO og FTF støttede AC’s og LC’s 

krav (punkt 6 og 7). Grundlæggende set modsatte arbejdsgiverne sig denne form for 

skævdeling, som ikke var relateret til rekrutteringsproblemer e.a. (se dog punkt 9). 

Der blev givet en meget lille indrømmelse til lønmodtagersiden på dette punkt, idet 

punktet på det kommunale område indgår under ”Øvrige” sammen med en række andre 

formål: Samlet 0,03 procentpoint af forhandlingsrammens 8,1%, udgørende samlet 43 

mio. kr.5 Som beskrevet nærmere ovenfor (afsnittet om særkrav og skævdeling) er disse 

særlige former for ”favorisering” uhyre vanskelige at gennemføre, når den interne hold-

ning i fagbevægelsen ikke er at rykke alt for meget på lønforskellene i den offentlige 

sektor, da dette nemt bliver et nulsumsspil, og når arbejdsgiverne er lodret imod. 

Resultatet blev således nogle få helt minimale former for skævdeling.  

 

Punkt 9: Rekrutteringspulje 

Rekrutteringspulje initieret i forhandlingerne af arbejdsgiverne (først KL og derefter 

også DR) på særlige områder. Det var i høj grad tale om et løft til FOA-området, der 

havde vanskeligt ved at rekruttere ansatte. Et særligt løft til FOA kunne FOA jo ikke 

sige nej til, og de andre forbund kunne heller ikke tvinge FOA til det. Dette illustrerer 

 
4 Jf. ”Resultatet af forhandlingerne mellem Ministeren for offentlig innovation og CFU”, bilag A, note 6. 
Spisepausen er 6,7% værd, AC betalte 0,29%.  
5 Forlig mellem Forhandlingsfællesskabet (FF) og Kommunernes Landsforening (KL) om OK-18, bilag 13: 
Omkostningsbilag. 
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det fænomen, at skævdeling mellem lønmodtagergrupperne altid skal initieres af ar-

bejdsgiverne, idet et tilbud om noget ekstra til en bestemt faggruppe trods alt er vanske-

ligt at afvise i den samlede lønmodtagergruppe, selv om andre reelt kommer til at betale, 

jf. Lønkommissionen (2010). 

Arbejdsgiverne fik den pulje, som de ønskede, og som gik primært til FOA i kommu-

nerne og til HK og DSR i regionerne), samlet 0,5 mia. kr. En af grundene til, at det gik 

igennem, var nok, at det i nogen grad kom samme grupper i møde som var blevet frem-

hævet under punkt 8. Det er dog også bemærkelsesværdigt, at der ikke er tale om ekstra 

penge fra arbejdsgiverne til at løse rekrutteringsproblemerne, der er tale om omfordeling 

af lønmidler, eller med andre ord: Lønmodtagerne generelt set betaler selv for dette. En 

gevinst for arbejdsgiverne. Her taler vi om noget større beløb end ved lavt- og ligeløns-

puljer, må man sige, 500 kontra 43 millioner (jf. punkt 8). 

 

Punkt 10: Organisationsspecifikke forhandlinger 

Begge parter ønskede at afsætte noget til særlige områder, og det blev også en del af 

forliget, i et omfang af 0,35 procentpoint af forhandlingsrammen på 8,1%. 

Ingen konflikt her. 

 

Punkt 11: Forhandlingsstruktur 

Specielt på det statslige område har Finansministeriet længe ønsket, at udmøntningen af 

den samlede aftalte lønsum ’skulle vendes på hovedet’: væk fra den nuværende centrale 

lønmodel med ensartede procentvise lønstigninger til alle, og indførelsen af en decen-

tral, lokal løndannelsesmodel, hvor hovedparten af løndelen udmøntes i form af indivi-

duelle løntillæg, aftalt mellem lederen og tillidsrepræsentanten, subsidiært den enkelte 

medarbejder. Under OK18 pressede statens chefforhandler, Innovationsminister S. 

Løhde på, for at få AC til at acceptere en mere decentral lønmodel. LO og SKAF var 

imod at indgå i realitetsforhandlinger om en helt ny forhandlingsmodel, medens AC i 

starten gik langt ned ad den sti. En model, med 1 pct. udmøntet i generelle lønstigninger 

og 1½ pct. udmøntet lokalt var på forhandlingsbordet. DJØF havde i forvejen under tid-

ligere OK runer aftalt med FM, at den enkelte DJØF’er kunne aftale egne løntillæg uden 

sin TR’s medvirken. AC krævede under forhandlingerne en form for reallønssikring 

mod at acceptere en mere decentral lønmodel, et krav som FM ikke ville acceptere. Vo-

res kilder peger på, at FM pressede så hårdt på at få deres krav igennem, at det endte 

med, at det hele faldt på guldet. Det skulle have været en af FM’s store sejre under 

OK18, men det endte med ingen ting.    

På det kommunale og regionale område har arbejdsgiversiden ikke som i staten ønsket 

en mere decentral løndannelse, men under mange OK runder fremsat krav om en sam-

menlægning af det meget store antal overenskomster og dermed færre tillidsrepræsen-

tanter/arbejdsmiljørepræsentanter og færre forhandlingsmøder. KL og Regionerne øn-

sker på den måde at forhandle mindre med organisationsrepræsentanter og mere direkte 
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med deres medarbejdere. Omvendt kæmper fagbevægelsens forhandlere for bevarelsen 

af ’den danske model’ lokalt med mange lokale organisationsrepræsentanter til at for-

svare medlemsinteresser. Der blev ikke under OK18 aftalt en ny forhandlingsstruktur på 

KL’s og Regionernes område, og arbejdsgiversiden fik derfor ikke opfyldt sine krav på 

dette område.     

 

Punkt 12: Lederområdet 

På statens lederområde aftalte FM og AC/SKAF en ny forhandlingsstruktur med en 

mere fri løndannelse, aftalt i en ny chefoverenskomst. Arbejdsgiversiden høstede såle-

des en lille gevinst på dette område. 

Punkt 13: Arbejdets tilrettelæggelse.  

Der blev ikke ifølge vores kilder aftalt noget på dette område, der blev eksempelvis ikke 

indgået nye aftaler om en mere fleksibel arbejdstid, selv om arbejdsgiversiden havde det 

som et krav. Arbejdsgiverne fik således ikke deres krav opfyldt på dette område 

Punkt 14: Kvalificering og kompetence. 

Der indgås en aftale om en statslig kompetencefond, som er en nyhed, og på det kom-

munale og regionale område gøres kompetencefunden permanent. Betragtes som en stor 

imødekommelse for specielt HK, FOA og 3F, som bruger fondens midler til IT-kurser 

og læse- stavekurser og screening af arbejdspladser for at finde personer, der har brug 

for kurserne. 

 

Punkt 15: Arbejdsmiljø. 

På det statslige område blev det aftalt, at lederne skal have en obligatorisk uddannelse i 

det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Punkt 16: Fritvalgskonto 

På lønmodtagersiden ønskede nogle af forbundene, bl.a. HK, TL, OAO og AC en frit-

valgskonto at øge mulighederne for fx mulighed for udbygning af feriefridagene, jf. den 

ret betydelige fritvalgskonto i Industriens overenskomster. Det kunne også ses som 

kompensation for de tabte kutymefridage. Andre forbund, fx LC, var dog modstandere 

af for meget valgfrihed. 

Arbejdsgiverne var modstandere af dette, fordi det efter deres mening ville mindske ar-

bejdsudbuddet og dermed øge rekrutteringsproblemerne inden for visse områder. 

Resultatet blev ingenting. 
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Punkt 17: Omsorgsgoder 

Lønmodtagerorganisationerne ønskede krav gennemført, der kunne forbedre arbejds-

liv/familieliv-balancen. 

Der blev opnået nogle mindre ting, bl.a. frihed til fertilitetsbehandling og mulighed for 

sorgorlov, også under Øvrige i den kommunale overenskomst mellem FF og KL.6 

Punkt 18: Tryghedsgoder 

Fagbevægelsen ønskede flere tryghedsgoder, bl.a. bedre opsigelsesvilkår, og særligt 

færre timelønnede (deltidsansatte og midlertidigt ansatte, dvs. færre atypisk ansatte)7 i 

kommuner og stat. Intet resultat her. 

 

Punkt 19: Ungeområdet 

Genopretning af lønnen for lærlinge og elever, som var sakket langt efter lønnen for de 

tilsvarende grupper i den private sektor. 

Resultatet blev et omkring 20% løft til EGU-eleverne, i alt blev 3,4 mio. kr. afsat hertil. 

Dette var vel en gevinst, og denne skævdeling til fordel for en meget lille gruppe var 

faktisk initieret af lønmodtagersiden. 

 

Punkt 20: Seniorrettigheder 

Ud fra en status quo på fem seniorfridage fra det fyldte 60. år ønskede arbejdsgiverne 

helt at afskaffe disse (det bliver dyrere, når der bliver flere ændre blandt de ansatte, især 

i kommunerne), subsidiært at hæve aldersgrænsen for hvornår retten til seniorfridagene 

indtræder til fem år efter folkepensionsalderen. 

Dette blev afvist af lønmodtagersiden og status quo blev opretholdt. 

 

Opsummering 

Analyseres resultatet af OK18, set i relation til parternes initiale forhandlingskrav og i 

relations hertil de opnåede resultater, kan vi opsummere ud fra overstående resultatana-

lyse: 

Arbejdsgiverne fik: 

• Sikret en ansvarlig lønramme 

• Betaling for betryggelse af spisepause i staten (lille gevinst) 

 
6 Forlig mellem Forhandlingsfællesskabet (FF) og Kommunernes Landsforening (KL) om OK-18, bilag 13: 
Omkostningsbilag. 
7 Der er mange timelønnede i kommunerne og i staten 
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• Markant skævdeling i rekrutteringspulje (skævdeling for arbejdsgivervalgte grupper 

med rekrutteringsproblemer). Arbejdsgiverinitieret skævdeling. 

• Chefoverenskomst justeret i staten 

• Undgik omfattende storkonflikt på det offentlige område 

Arbejdsgiverne fik ikke: 

• Bevaret privatlønsværn og tilbagebetalt et løngab 

• En mere individualiseret løndannelse i staten  

• Mulighed for at betragte spisepausen som en kutyme 

• Færre OK’er, færre møder, færre TR og AMR, der er beskyttede af TR- og AMR-

regler 

• Mere fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse 

• Reduceret eller afskaffet seniorfridagene 

Lønmodtagerne fik: 

• En lønramme tæt på det formulerede udspil (lønstigninger kommer en anelse før) 

• Tilbageføring af reguleringsordning til før 2015 

• Intet løngab at betale 

• Afskaffet privatlønsværn 

• Lavt- og ligelønspuljer, lønmodtagerinitieret skævdeling (dog: minimalt) 

• Mindre, men ikke uvæsentlige omsorgsgoder 

• Højere løn til elever og lærlinge (igen skævdeling, lønmodtagerinitieret) 

 

Lønmodtagerne fik ikke: 

• Arbejdstidsaftale for lærerne som betingelse for forlig 

• Fritvalgskonto som i Industriens OK 

• Udvalgte grupper måtte betale for betryggelse af spisepausen 

• Accept og betaling af særlig arbejdsgiverønsket rekrutteringspulje 

• Flere tryghedsgoder, fx i forhold til midlertidigt ansatte/timelønnede 

 

Udestående: 

• Kommission om arbejdstidsaftale for lærerne 

• Organisationsspecifikke forhandlinger 

 

Ud fra denne analyse af, hvilke initiale krav parterne præsenterede for modparten, og 

hvilke der i løbet af forhandlingerne blev opfyldt, henholdsvis ikke-opfyldt, er det mu-

ligt at give et tentativt svar på det formulerede forskningsspørgsmål. 
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Konklusion 

Efter lovindgrebet i den offentlige sektors overenskomstforhandlinger i 2013 og som 

optakt til OK18 i den offentlige sektor udspandt der sig en diskussion, dels mellem par-

terne, dels generelt i offentligheden, ’om er var ligevægt eller asymmetri i den offentlige 

forhandlingsmodel’. Et argument, der skulle bekræfte asymmetrien, var ’at de offentlige 

arbejdsgivere altid kunne lovgive sig til deres ønskede forhandlingsresultat’, et udsagn 

der rent faktisk ikke kan modsiges. Men er der evidens for, at de offentlige arbejdsgi-

vere, i en situation, hvor der ikke er konflikt, ’misbruger’ denne indbyggede forhand-

lingsovermagt til at køre modparten over og bosse sig til et forhandlingsresultat i deres 

eget favør? Eller forholder det sig tværtimod således, at parterne forhandler på ’normal 

vis’, giver og tager og lander på en ligevægt, når det gælder gevinster og tab på begge 

sider af forhandlingsbordet? 

Vi har med udgangspunkt i afsnittet ’Den offentlige sektors forhandlingsmodel – aktør-

hierarki, lønnormer, skævdeling, og konfliktrisiko’ formuleret nogle hypotetiske svar på 

det stillede forskningsspørgsmål: hvad bør vi forvente af svar på udfaldet af OK18 og 

andre forhandlingsforløb, hvad er de afgørende faktorer for udfaldet, målt på outcomes, 

ligevægt/uligevægt, symmetri/asymmetri?  

Vi bør forvente balance og symmetri i outcomes, hvis den generelle retfærdighedsnorm 

via reguleringsordningen dominerer forhandlingsforløbet, mens ubalance og asymmetri 

vil herske, hvis den generelle retfærdighedsnorm suppleres/overrules af en retfærdig-

hedsnorm om særkrav og skævdeling til fordel for bestemte grupper. I det sidste tilfælde 

vil forhandlingsforløbet være konfliktfyldt og i visse tilfælde ende i en større/mindre 

konflikt, som i nogle tilfælde vil ende i et lovindgreb.  

Analysen af resultatet af OK18 viser, at forløbet blev konfliktfyldt, da resultatet af 

OK13 og OK15 slog markant igennem på især lønmodtagersidens krav: en arbejdstids-

overenskomst for LC-grupperne som afløsning for lov 409 fra 2013, en sikring af spise-

pausen som et ’betalt overenskomstgode’, og en tilbagerulning af arbejdsgivernes krav 

indfrielsen af et løngab og et privatlønsværn fra OK15. Disse tre knaster skulle høvles 

af, før vejen var banet for et generelt forlig på det statslige, det kommunale og det regio-

nale område. Arbejdstidskravet blev lagt over i en kommission og dermed ikke indfriet, 

på trods af, at det var fremsat af en samlet fagbevægelse og derfor var et betydeligt tab, 

ikke blot for LC, men for hele fagbevægelsen. Betryggelsen af spisepausen som et ’be-

talt overenskomstgode’ kom AC til at betale relativt beskedent for, mens arbejdsgiversi-

den opgav privatlønsværnet og indfrielsen af løngabet og måtte acceptere reetableringen 

af reguleringsordningen fra før OK15. De tre knaster blev høvlet af med gevinster og 

tab på begge sider, hvor lønmodtagersiden nok betalte mest på den korte bane. Men en 

tilbagevenden til den gamle reguleringsordning, med en 80 – 80 procents regulering er 

på langt sigt en betydelig gevinst. 

Den største gevinst for begge parter var imidlertid en aftale af den samlede lønramme 

for de næste tre år. Uden den aftale var den daværende LO-gruppe ikke gået med til et 

forlig, og en storkonflikt ville være en realitet. Parternes hovedkrav blev derfor simul-

tant opfyldt og dermed skabes en balance i outcomes, som dog på marginalerne tippes 
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til arbejdsgivernes fordel, da den samlede offentlige fagbevægelses krav om en overens-

komstdækket arbejdstidsaftale på LC’s område ikke blev indfriet. En skævdeling af løn-

goder til fordel for kvinde-/lavtlønsgrupperne blev betalt inden for lønrammen og derfor 

af de øvrige lønmodtagere, lige som den aftalte rekrutteringspulje til arbejdsgiverne 

også betales af lønrammen, begge dele med et beskedent beløb. Denne del af den sam-

lede aftale trækker yderligere i retning af ubalance til fordel for arbejdsgiversiden. 

De øvrige gevinster/tab på begge sider forrykker ikke det samlede resultat, og svaret på 

det stillede forskningsspørgsmål og de formulerede hypoteser må derfor blive, at løn-

modtagersidens særkrav og krav om skævdeling, delvis som en konsekvens af forløbet 

af OK13 og OK15, førte til et konfliktfyldt forhandlingsforløb og et samlet forhand-

lingsresultat, der – på marginalerne – var til fordel for arbejdsgiverne på kort sigt. 

På langt sigt vil reetableringen af den balancerede reguleringsordning være en stor ge-

vinst for lønmodtagersiden og håndhæve den generelle retfærdighedsnorm om en ensar-

tet lønstigningstakt for den private og den offentlige sektor, der – alt andet lige – kan 

føre til et balanceret forhandlingsresultat. Men den generelle retfærdighedsnorm fører 

også til en fastfrysning af lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked. Paradoksalt 

nok er det en anden retfærdighedsnorm – særkrav om skævdeling på lønmodtagersiden 

– et ’oprør’ mod den generelle retfærdighedsnorm, som kan føre til et konfliktfyldt for-

handlingsforløb med risiko for tab for hele lønmodtagersiden.    
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Tabel 1: Udvalgte væsentlige krav og outcomes i OK18 

Vurdering: 

A1: Plus for arbejdsgiverne (gevinst) 

A2: Plus for arbejdsgiverne (afvist 

krav fra modpart) 

N: Neutral 

L1: Plus for lønmodtagerne (gevinst) 

L2: Afvist krav fra modpart 

 Punkt Ex ante: Lønmod-

tageres forhånds-

krav/-ønsker 

Ex ante: Arbejds-

giveres forhånds-

krav/-ønsker 

Ex post: Resul-

tat 

Udfald 

mest til 

gavn for: 

1.  Generel løn-

ramme 

(over tre år) 

Lønnen skal følge 

den private sek-

tors stigninger, 

krav om en samlet 

ramme på 8,17%8 

Ansvarlig løn-

ramme, lønnen 

skal afspejle både 

stigninger og fald 

i den private sek-

tor, og den offent-

lige sektor må 

ikke være lønfø-

rende. Udspillet 

på 6,4% 

Resultatet blev 

8,1% (rammen 

omfatter både 

løn og andre 

goder, generelle 

lønstigninger 

alene var 6,1%) 

 

 

N 

2.  Regule-

ringsord-

ning 

Skal føres tilbage 

til ordningen fra 

før 2015. Ingen 

suspension af år. 

2015-aftalen vide-

reføres, dvs. med 

privatlønsværn og 

indløsning af løn-

gab (jf. pkt. 3 og 

4) 

Ordningen blev 

tilbageført. 

Konsensus om, 

at det offentlige 

ikke skal være 

lønførende. 

Skønnet til 

0,72% 

 

 

L1 

3.  Konsekven-

ser af regu-

leringsord-

ning og pri-

vatlønsværn 

Intet ”løngab” på 

forhånd 

Lukke ”løngabet”, 

dvs. statsansatte 

”skylder” 6 mia. i 

forhold til OK15 

”Gælden” blev 

strøget 

 

L2 

4.  Privat-

lønsværn 

(større %-

regulering 

ved lønned-

gang end 

ved lønstig-

ning) 

Skal afskaffes, 

dvs. regulerings-

satserne skal til-

bage til 80/80 

Skal bevares, dvs. 

reguleringssat-

serne skal fasthol-

des på 100/80 

Blev afskaffet, 

dvs. 80/80 blev 

genindført 

L1 

5.  Løndan-

nelse 

Mest kollektivt, 

forhandlingsretten 

bevares 

Mere lokal og in-

dividuel løndan-

nelse, ”vende op 

og ned på det 

hele”, dvs. decen-

Status quo  

L2 

 
8 Reelt sikrer reguleringsordningen lønudviklingen. Men en højere ramme indebærer, at lønstigningerne 
kommer hurtigere (uden forsinkelse), hvilket kan have en marginal realøkonomisk betydning. Der er nok 
også en betydelig symbolsk betydning. 
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traliseringaf løn-

dannelsen (kun et 

krav i staten) 

6.  Arbejdstids-

aftale for 

lærerne som 

betingelse 

for forlig  

Der skal indgås 

OK om arbejdstid 

til erstatning for 

Lov 409 (primært 

Lærernes CO, 

men også et af 

elementerne i den 

såkaldte ”muske-

tered” 

Gerne ny aftale, 

men ikke tilbage-

føring til før 

2013-lovindgrebet 

Ikke enighed 

om ny aftale, 

men et forplig-

tende kommis-

sionsarbejde 

med frist til før 

næste OK-for-

handlinger i 

2021 

 

 

N 

7.  Betalt spise-

pause 

Skal betrygges, 

dvs. skrives ind i 

OK (særligt vig-

tigt for AC i sta-

ten) 

Skal det skrives 

den ind i OK, skal 

det koste 

Spisepausen 

blev skrevet ind 

i AC’s OK. AC 

kom til at betale 

(symbolsk) 

 

(A) 

8.  Lavt- og li-

gelønspuljer 

Skævdeling til 

fordel for lavt-

lønsgrupper (LO) 

og nogle af kvin-

degrupperne (i 

LO og FTF) – de 

lavtlønnede og 

kvinderne skal 

have højere real-

lønsstigning end 

andre 

Intet. Og hvis der 

bliver noget, må 

det ikke hedde så-

dan. 

Et lille resultat 

under ”Øvrige”: 

0,03% – ”sær-

lige formål” 

m.v. Samlet 43 

mio. 

 

 

 

(L) 

9.  Rekrutte-

ringspulje 

Intet Mulighed for 

skævdeling til for-

del for faggrupper 

med rekrutte-

ringsproblemer  

Rekrutterings-

pulje initieret af 

arbejdsgiverne 

(KL og DR) på 

særlige områ-

der, 0,30%, især 

til FOA i kom-

munerne og til 

HK og DSR). 

0,5 mia. 

 

 

A1 

10.  Organisati-

onsspeci-

fikke for-

handlinger 

(lokal tilpas-

ning).  

Ønskes, dog ikke 

af AC 

Ønskes Organisations-

forhandlingerne 

0,35% 

 

N 

11.  Forhand-

lingsstruktur 

 Færre OK’er og 

færre TR/AMR, 

færre møder 

Status quo  

L2 

12.   Lederområ-

det 

 Større rum for le-

delse og udvikling 

af leder- og chef-

overenskomster.  

Chefoverens-

komst justeret i 

staten 

 

A1 
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13.  Arbejdets 

tilrettelæg-

gelse 

 Mere fleksibilitet 

i arbejdstilrette-

læggesen, øget 

produktivitet 

Status quo  

L2 

14.  Kvalifice-

ring/kompe-

tence  

Øge puljen ”Fra 

ufaglært til fag-

lært”-projektet (i 

kommunerne) 

Kompetenceud-

vikling, svarende 

til fremtidens ar-

bejdsmarked og 

ny teknologi 

Puljen ”Fra 

ufaglært til fag-

lært” fortsætter 

uændret. Kom-

petencefonden 

blev gjort per-

manent i staten, 

som i kommu-

nerne 

 

 

 

L1 

15.  Arbejds-

miljø 

Indsatsen skal for-

bedres 

 Små forbedrin-

ger: Krav om at 

ledere skal ud-

dannes i psy-

kisk arbejds-

miljø 

(L1) 

16.  Fritvalgs-

konto 

HK, TL, OAO og 

AC ønsker en så-

dan til fx mulig-

hed for udbygning 

af feriefridagene, 

jf. Industrien. 

Kompensation for 

tabte kutymefri-

dage 

(Nej til dette, det 

vil mindske ar-

bejdsudbuddet) 

Intet  

A2 

17.  Omsorgsgo-

der 

Familieliv/ar-

bejdslivsbalancen 

skal forbedres 

 Et skridt, se un-

der Øvrige (fri-

hed til fertili-

tetsbehandling 

og mulighed for 

sorgorlov),  

 

(L1) 

18.  Trygheds-

goder 

Flere tryghedsgo-

der, bl.a. bedre 

opsigelsesvilkår, 

færre timelønnede 

i kommuner og 

stat (dvs. færre 

atypisk ansatte)9 

 Intet  

A2 

19.  Ungeområ-

det 

Genopretning af 

lønnen for lær-

linge og elever, 

som var sakket 

langt bagefter det 

private 

 Markant løft 

(3,4 mio. til 

EGU-elever i 

kommunerne og 

tilsvarende i 

staten) 

 

 

L1 

 
9 Der er mange timelønnede i kommunerne og i staten 
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20. Seniorret-

tigheder 

(status: fem 

seniorfri-

dage fra det 

fyldte 60 år) 

Nuværende ord-

ning fastholdes 

Væk med senior-

fridagene, subsi-

diært skal alders-

grænsen for da-

gene stige i takt 

med alder for fol-

kepension (femårs 

afstand) 

Status quo  

 

L2 

Kilde: Hjemmesider og dokumentation fra parterne 

 

Liste over forkortelser 

 

3F  Fagligt Fælles Forbund 

AC  Akademikernes Centralorganisation 

AMR Arbejdsmiljørepræsentant 

BUPL Pædagoger og klubfolk 

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 

DJØF Danmarks Jurist- og Økonomforbund 

DLF  Danmarks Lærerforening 

DR  Danske Regioner 

DSR Dansk Sygeplejeråd 

FF  Forhandlingsfællesskabet 

FH  Fagbevægelsens Hovedorganisation 

FM  Finansministeriet 

FOA Fag og Arbejde 

FTF  Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesorganisation (nu en del af FH) 

HK  Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund 

IRS  Industrial Relations Systems 

KL  Kommunernes Landsforening 

LC  Lærernes Centralorganisation 

LO  Landsorganisationen i Danmark (nu en del af FH) 

MS  Moderniseringsstyrelsen (nu Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) 

OAO Offentligt Ansattes Organisation 

OK  Overenskomst 

OK18 Overenskomstforhandlinger/-resultat 2018 

SKAF Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab 

SL  Socialpædagogernes Landsforening 

SUK Sundhedskartellet 

TL  Teknisk Landsforbund 

TR  Tillidsrepræsentant 

 


