
Tidsplan lønforhandling 2019 Adm.center ST

Dato Aktivitet
Nyhed på hjemmesiden og nyhedsbrev til alle vedr info om lønforhandlingen 2019
Rammen for lønforhandlingen 2019 udmeldes af ST økonomi
Møde i LSU

16. Januar Møde i den store lederkreds
18. Januar Foulum: Dialogmøde med medarbejdere
21. Januar Aarhus: Dialogmøde med medarbejdere
23. januar Fællesmøde med alle TR, og møde med intro til Typo3 for TR
25. Januar Roskilde: Dialogmøde med medarbejdere
1. februar Mail til alle medarbejdere i Administrationscenter ST
1-22. februar Åbent for at angive oplysninger til brug for lønforhandlingen
Uge 6 (4-8. feb) Niels, funktionschefer og TR modtager løndata
25. februar - 8. marts HR arbejder med dataudtræk 
Uge 10 (4-8. marts) Niels, funktionschefer og TR modtager de oplysninger medarbejderne har givet til 

brug for lønforhandlingen
Uge 11 (11-15. marts) Funktionscheferne holder indledende møder med TR. Funktionscheferne er 

ansvarlige for at indkalde til møderne.
15. marts Funktionscheferne afleverer deres indstilling til Niels 
Uge 12 (18-22. marts) Funktionscheferne holder møde med Niels
25. marts - 1. maj Lønforhandling pågår
1. maj - 15. maj Resultatet valideres v. Niels og TR
15. maj - 1. juni HR kommunikerer resultatet til ledere og TR
15. maj - 1. juni Niels deltager på ledermøder i de enkelte afdelinger og kommunikerer resultatet
1. juni Niels sender en mail til alle medarbjdere i Admninistrationscenter ST og 

meddeler, at lønforhandling er afsluttet, og hvis man har fået en lønforbedring vil 
man modtage et brev  i sin e-boks senest den 1. juli. Niels opfordrer desuden til at 
få en tilbagemelding fra ledelsen i ens afdelingen. 

1. juni Funktioncheferne sender en mail rundt i deres afdelinger, der fortæller, hvornår 
og hvordan der gives tilbagemelding i afdelingen. HR udarbejder et udkast. 

1. juni-15. juni Ledere giver mundtlig tilbagemelding til medarbejdere. Funktionscheferne er 
ansvarlige for at kommunikere til medarbejderne hvornår og hvordan der gives 
tilbagemelding i afdelingen

16. juni - senest 1. juli HR udsender brev i eboks til de som har fået lønforbedring
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