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Misforhold ved lønfastsættelsen 
 
 
 
 
 
Som nyt bilag indsættes som Bilag xx i overenskomsten: 
 

Misforhold ved lønfastsættelsen  
 

Parterne er enige om, at det er en forudsætning, at der kan og skal ske afvigelser fra 
overenskomstens mindstebetalingssats, idet der er tale om et "bevægeligt" lønsystem.  
 

Der er således naturligt ved lønfastsættelse efter Elektrikeroverenskomsten § 9 at tage 
hensyn til medarbejderes faglige dygtighed, arbejdets art samt til omfanget af akkord-
arbejde for den pågældende medarbejder. Endvidere skal der tages hensyn til arbej-
dets krav til udøveren, herunder også særlige gener, der er forbundet med udførelsen 
af arbejdet.  
 
Organisationerne har påtaleret i de tilfælde, hvor misforhold som helhed skønnes at 
være til stede.  
 
Parterne er enige om, at en betingelse for, at der kan foreligge et misforhold som hel-
hed blandt andet er, at den enkelte virksomheds lønniveau er betydeligt lavere end 
lønniveauet på sammenlignelige virksomheder i branchen.  
 
Parterne er enige om, at det ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere misforhold, at 
der er tale om en betydelig afvigelse fra den generelle gennemsnitsløn inden for bran-
chen. Det er en forudsætning, at der er tale om sammenlignelige virksomheder inden 
for samme branche og geografi.  
 

Uoverensstemmelser  
 
Uoverensstemmelser om hvorvidt der foreligger et misforhold kan behandles efter de 
fagretlige regler i Kommissoriet for udvalg om Social dumping i Bilag 23. En fagretlig 
sag kan indledes på baggrund af forholdene på en igangværende arbejdsplads.  
 
På et hastemæglingsmøde søger parterne at nå til enighed om, hvorvidt der er tale om 
et misforhold og eventuelt et niveau herfor. Hvis parterne når til enighed, kan sagens 
afsluttes. 
 
Såfremt det under den fagretlige sagsbehandling ikke er muligt at opnå enighed om 
misforhold, kan sagen videreføres for en faglig voldgift, der tager stilling til, hvorvidt 
der er tale om et misforhold. Den faglige voldgift skal så vidt muligt holdes inden for en 
måned. 
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Hvis der er fastslået et misforhold, kan parterne ved lokal forhandling og evt. efterfølgende 
fagretlig forhandling efter samme principper som for lokalaftaler søge at nå til enighed om, 
hvordan misforholdet bringes til ophør.  

 
 
 
Glostrup, den 7. marts 2020 
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