
 
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 
      

København, 17. september 2002 

 

Forskningsprojekt om Ny Løn præsenteres på fælles pressemøde 
 
Torsdag den 3. oktober offentliggøres et forskningsprojekt om ny løndannelse i kommuner og amter. 
Offentliggørelsen sker på et pressemøde, der holdes torsdag den 3. oktober, kl. 13.00-15.00, i 
Alexander-salen, Københavns Universitet, Bispetorv 3, København K. Her vil de fire bøger, der er 
kommet ud af projektet, blive udleveret til pressen. 
 
Projektet er finansieret af både den kommunale og amtslige arbejdsgiverside - KL, Amtsrådsforeningen 
samt Københavns og Frederiksberg kommuner – og lønmodtagersiden: Kommunale Tjenestemænd og 
Overenskomstansatte (KTO). 
 
Resultaterne vil blive præsenteret af forskerne bag projektet: Lektor Dorthe Pedersen, Handelshøjskolen i 
København, i samarbejde med forskningsassistent Betina Rennison; forskningsleder Jørgen Steen Madsen, 
Københavns Universitet; samt lektor Flemming Ibsen, Aalborg Universitet. 
 
Resultaterne vil blive kommenteret af formanden for KL’s Løn- og personaleudvalg, borgmester Kjeld 
Hansen, formanden for Amtsrådsforeningens Løn- og forhandlingsudvalg, amtsborgmester Hans Jørgen 
Holm, samt formanden for KTO, Connie Kruckow. 
 
Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Baggrunden for forskningsprojektet 
Ny Løn trådte i kraft i amter og kommuner den 1. april 1998. Dermed tog man det første skridt på 
vejen til en decentral løndannelse, der tager udgangspunkt i forholdene i det enkelte amt og den enkelte 
kommune. Der var store forventninger til det nye lønsystem, men hvordan er det så gået? Hvordan 
udformes lønpolitikken, hvordan sker forhandlingerne, og hvordan er resultaterne?  
 
Disse og andre spørgsmål gik KL, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg kommuner samt 
KTO i august 1998 sammen om at bede nogle fremtrædende arbejdsmarkedsforskere om at give deres 
bud på. Det er resultatet af deres arbejde, der nu offentliggøres. 
 
Organiseringen af forskningsprojektet 
Forskningsprojektet har været organiseret i tre delprojekter: 
• Delprojekt 1, Kampen om lønnen. Politik, strategi & ledelse i Ny Løn, ved Dorthe Pedersen i 

samarbejde med Betina Rennison, har undersøgt de organisatoriske og strategiske udgangspunkter 



for amters og kommuners lønpolitik og de lokale fagforeningers lønstrategier i relation til den lokale 
løndannelse. Herudover blev der sat særlig fokus på temaet løn og ledelse. 

• Delprojekt 2, Forhandlingssystemet – konflikt eller forlig. Ny Løn mellem individualisering 
og kollektiv aftaleret, ved Jørgen Steen Madsen med assistance fra Jens Emmeche, har undersøgt 
udviklingen af lokale forhandlingsrelationer, forhandlingsproces og roller i relation til den lokale 
løndannelse. Desuden blev der sat særlig fokus på temaet TR-roller og vilkår. 

• Delprojekt 3, Ny Løn mellem organisation og marked. Aftaler, kriterier og lønudvikling, ved 
Flemming Ibsen med assistance fra Jens Finn Christensen, har undersøgt økonomi, lønaftaler, 
lønudvikling og lønstruktur samt effekter af den lokale løndannelse. Derudover blev der sat særlig 
fokus på temaet løn og motivation. 

 
De tre delprojekter er, under ledelse af Dorthe Pedersen, blevet sammenfattet og perspektiveret i en 
tværgående hovedrapport: ”Løn mellem kollektiv & individ. Politik – Forhandling - Resultat.” 
 
Tilmelding 
Journalister, der ønsker at deltage i pressemødet, bedes melde tilbage til undertegnede senest mandag 
den 30. september. 
 
Yderligere oplysninger 
Kontorchef Lene Møller, KL, tlf.: 3370-3304, e-mail: lml@kl.dk 
Vicekontorchef Tine Holst, Amtsrådsforeningen, tlf.: 3529-8229, e-mail: tih@arf.dk 
Vicesekretariatschef Jørgen Holst, KTO, tlf.: 3347-0621, e-mail: jh@kto.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jonas Heltberg,  
Pressekonsulent, KL 
Telefon: 3370-3519 / 2962-4080 
E-mail: jhe@kl.dk 
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