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Bilag 1 Arkitektforbundets kvalitative rådata  

Bilaget viser respondenternes kvalitative vurdering af løn- og arbejdstidssystemet herunder forslag til ændringer. 

Antal besvarelser om lønsystemet: 140 fra Arkitektforbundet 
Antal besvarelser om arbejdstidssystemet: 127 fra Arkitektforbundet 

 

Lønsystemet 

- jeg oplever at de nuværende løntrin styrker motivationen for at yde en ekstra indsats for virksomhedens fælles 
bedste frem for individuelle behov. det oplever jeg som positivt. - jeg kunne ønske større transparens i 
lønsystemet internt i virksomheden. - jeg kan samtidig se et problem i at medarbejdere med høj anciennitet og 
lille personlig udvikling/efteruddannelse kan stå dårligt på arbejdsmarkedet pga. den høje løn. - kunne måske 
forestille mig at lønnen i højere grad afspejlede målbare kompetencer (efteruddannelse, projekteringserfaring, 
konkurrenceerfaring,..) frem for anciennitet og frem for lønforhandlinger. - jeg kan være bekymret for at for meget 
vægt på lønforhandlinger kan svække "sammenhængskraften" på den enkelte virksomhed.  
a realistic concern is the great difficulty we have right now getting leddelse to make and keep appointment to 
discuss personal tillæg (it can easily take up to a year to actually get to the table to discuss a tillæg, unless of 
course it's a reduction!). If a new system is set into place there should be guidelines for negotiation that compel 
leddelse to actually meet with employees within x amount of time after they request an appointment.  
Alle vil gerne have så meget som muligt i løn, men de fleste vil også hellere have et job med potentielt lavere løn, 
end intet job overhovedet.  

Allerede nu har mange i vores virksomhed tillægsaftaler udover skalaløn. Det fungerer rigtig godt. 
Arkitektbranchen er ofte i krise, det er altid medarbejderne det går ud over, de fyres på stribe. Ingeniørerne er ikke 
på samme måde udsat for fyringsrunder, de kan derfor være mange år i samme firma og dermed have bedre 
muligheder for at fortage en individuel sikker lønudvikling. Arkitekter starter ofte et nyt sted og skal arbejde sig op 
ad rangstigen/ lønstigen på ny. Det vil betyde en lavere livsløn, hvis det nuværende lønsystem med mange 
anciennitetstrin afskaffes. Dertil skal lægges perioder på dagpenge med lav indtægt. I krisetider er der en tendens 
til at tillæg opsiges, det kan blive svært at planlægge at investere i bolig/børn osv. hvis man skal 
tageudgangspunkt i en lav grundløn. 
Arkitektbranchen er særdeles konjukturfølsom og en branche, hvor der bliver uddannet flere arkitekter end der er 
behov for. Det betyder, at arbejdsgiveren primært har en fordel i forhandlingssituationer, hvilket bør bemærkes i 
forhold til en overenskomst med færre løntrin. 
Arkitektbranchen har det store problem, at der til forskel fra andre brancher har et konstant udbud af ledige 
arkitekter. Når der er højkonjunktur er der stadig en forholdsvis stor gruppe arbejdsløse arkitekter. Derfor mener 
jeg, at der ikke er den samme mekanisme med udbud og efterspørgsel, som vil kunne give ligevægt i 
magtforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Derfor synes jeg det er en dårlig idé med et nyt lønsystem, 
med lavere grundløn og større tillæg. Vi vil sakke bagud i forhold til de faggrupper vi arbejder sammen med. 
Arkitekter er kreative tænkere og dårlige til at forhandle løn - især vil kvinder og "bløde" mænd blive tabere. Ulige 
løn mellem kollegaer med samme kompentancer og ancienitet er forkasteligt. 
Arkitekterne er jo ikke som sådan højtlønnede i forvejen. Virksomhedernes indbyrdes underbud vil bare blive 
lavere hvis lønnen sænkes - især i krisetider og der er lissom ikke tradition for belønninger i gode tider. Så det 
generelle lønniveau vil bare blive lavere og der vil altid være nogle som presser prisen - måske fordi deres 
medarbejdere består af urimeligt mange praktikanter/studerende.  
Arkitektvirksomheder har i mine øjne ikke en eksisterende kultur for at gennemfører tilpas professionelle 
forhandlinger med deres ansatte, hverken lønmæssigt eller fagligt. Derfor finder jeg det problematisk at 
gennemføre et sådan lønsystem, det er simpelthen for let for indehaverne af de mindre tegnestuer at krybe uden 
om disse forhandlinger. 
Arkitekvirsomhederne tyr gerne til skalatrinslønnen i stedet for at give mere for mine kompetencer. På den måde 
er den med til at forhindre mig i at tjene mere, da virksomheden opfatter skalaløn som "bindende". Jeg vil gerne at 
der udførligt bliver understreget, at lønnen "kun" er vejledende - og dermed ikke bindende i forhold til loft. 
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Branchen er præget af en del "underbetale" eller usikre og ringe ansættelsesforhold, eks.: - Arkitekter i midlertidige 
praktikordninger, sågar på dagpengesats, hvis det er offentligt ansatte praktikordninger. - Arkitekter, der i kortere 
eller længere perioder må accepterer ansættelse som free-lance (moms-registrering nødvendig) som alternativ til 
en regulær fyring - Arkitekter, der arbejder meget "con amore" = noterer ikke overarbejde, for at beholde jobbet. 
Hertil kommer, at det er meget svært for nyuddannede at komme ind på arbejdsmarkedet. Et lønsystem baseret 
på lavere skalaløn og mere baseret på tillægsløn, vil formentlig gøre det nemmere for nyuddannede, udygtige 
samt de der "blot" ønsker et stilfærdigt 9-16:30 job at komme ind på arbejdsmarkedet, og fastholde en position 
der, simpelthen fordi de ikke er løntunge. De, der er indstillet på at agere, i et mere kompetitivt jobmarked har 
derimod muligheden for at tjene ekstra på en ekstra indsats - og vil formentlig motiveres af udsigten til 
lønstigninger. Min vurdering er at et sådant lønsystem, totalt vil bringe flere arkitekter i regulære ansættelser, men 
gennemsnitligt sænke lønnen for standen. De ambitiøse, dygtige, arbejdsivrige samt de gode lønforhandlere vil 
nyde godt af en højere løn end den de får med det nuværende system. Introduceres et nyt system, vil det være 
meget relevant med en periode, hvor både arbejdsgivere og lønmodtagere ruster sig til forhandlingssituationen. 
Lønmodtagere skal tilbydes undervisning i forhandlingsteknik af fagforeningen. Ansatte i små firmaer uden 
tillidsmand - dem er der mange af! - skal evt. have mulighed for bistand af en "flyvende" rådgiver fra 
fagforeningen, der i en lønforhandling kan fungere som en art bisidder 
Da branchen er meget konjunkturfølsom kan det give alt for store udslag i den enkeltes økonomi, hvis lønnen kan 
presses for langt ned i en lavkonjunktur. Ligeledes vil det stille børnefamilier ringere i en forhandlingssituation, da 
forældre til små børn ikke har samme mulighed for at arbejde over. Også selvom udgangspunktet for 
forhandlingen er en 37 timers arbejdsuge idet en arbejdsgiver ofte vil se børn som en belastning for 
virksomheden. 
De overenskomster der gælder nu bliver gradbøjet i negativ retning både i opgang og nedgangstider og 
medarbejderne presses urimeligt. En ændring over mod individuelle forhandlinger vil blive katastrofalt for den 
enkelte og for de ansatte som helhed. Man vil ikke kunne konkurrere mod udenlansk arbejdskraft ved at nedsætte 
lønnen. Men vi burde da kunne konkurrere mod ingeniører da vi har lavere løn.  
De svage forhandlere (typisk kvinder) vil blive lavere lønnet selvom deres kompetencer ikke nødvendigvis er 
ringere end de stærke lønforhandlere. Mit indtryk er at der trods den eksisterende skalaløn allerede forhandles 
løntillæg i nogle virksomheder, dog kun for de medarbejdere som kræver det. 
De ændringer der er skitseret i dette spørgeskema, er udelukkende ændringer der er i tegnestueindehavernes 
interesse. Med de skitserede ændringer vil de ansatte arkitekter nemt kunne presses til en meget lavere basis løn.  
Den historiske arbejdsløshed blandt arkitekter vil altid blive udnyttet til lønpres. Den manglende professionalisme 
fra alle parter i lønforhandling - arbejdsgivere og ansatte er alle først og fremmest ARKITEKTER, vil belønne de 
dygtige og frække forhandlere og risiko for at udvikle en tillægskultur baseret på fedterøvstillæg i stedet for 
baseret på objektive kriterier som kvalifikationstillæg, funktionstillæg, resultattillæg og rådighedstillæg m.v. 
Der er behov for at ændre tillæggenes type, men ikke på bekostning af løntrin. Arbejdsgiver vil udelukkende 
forsøge at male egen kage og det har vist sig tydeligt at arbejdstagere står alt for svagt i individuelle 
forhandlinger.  
Der er et overtal af arkitekter i Danmark og derfor vil det altid på trods af opgangstider være arbejdsgivers marked. 
Der vil ikke være meget rum at forhandle i og gennemsnitslønnen vil blive mindre. 
Der er meget lidt praksis for individuel lønforhandling på private tegnestuer. Der bør først og fremmest opnås 
obligatorisk lønforhandling om tillæg, inden vi overhovedet overvejer at nedsætte slutlønnen. Slutlønnen er i 
forvejen for lav ift andre akademiker, økønomer mv. Nedsættelse af det faste løntrin vil især gå ud over kvinder og 
den ældre generation, som ikke er vant til at forhandle løn. Private tegnestueleder - arkitekter - er generelt for 
dårlige til at få ordentlig honorar for opgaver, se f.eks. de offentlig rammeaftaler, det er urimeligt at det skal gå ud 
over de ansatte. (Hvilket det allerede går og det vil kun blive værre hvis slutlønnen nedsættes). Forhandl i stedet 
om bedre barselsvilkår, stresshåndtering, overarbejdsvilkår. Der betales fortsat ikke overarbejde, bl.a. fordi 
overarbejdsreglerne er så besværlige at forstå og administrere.  
Det bør være muligt at få sine personlige efteruddannelsesmidler udbetalt ved en opsigelse. Det er ikke altid 
muligt, at få dem brugt et halvt år efter man er stoppet. 
Det danske markedet vil bliver oversvømmet med arkitekter fra de øvrige lande i Europa, hvor lønningerne er 
meget lavere, og de vil dumpe lønnet meget ned (dels fordi de ikke kender til reglerne og dels fordi de vil være 
tilfredse med lavere løn) 
Det eneste der kommer ud af det "alternative" lønsystem, er at lønnen gennerelt falder fordi man selvfølgelig 
hellere vil have en ussel løn end at gå arbejdsløs, og tegnestuerne vil være nødt til at presse løningerne så langt 
ned som muligt for at øge konkurrence evnen overfor andre tegnestuer. Det vil blot medføre en generel 
devaluering af værdien på arkitektarbejde til skade for alle. Det var netop derfor man i sin tid lavede fagforeninger. 
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Det er et problem at konkurrence dygtighed for virksomheden kun betragtes fra et økonomisk synspunkt. Det er 
meget uoverskuligt ud fra disse spørgsmål at overskue konsekvensen af en ændring i fastsættelse af lønniveau. 
Det fremkommer efter besvarelsen at disse spørgsmål er for at tækkes arbejdsgiveren. Ingen konkrete forslag eller 
bud på lønmodtagerens side er repræsenteret ordentligt. Hvorledes forholder spørgeskemaet sig til arbejdsmiljø, 
social bæredygtighed, faglig udvikling etc. Kompetencer som begreb er for abstrakt. 
Det er et problem er nogle er gode til at "sælge" sig selv, og opnår højere løn end nogle der ikke er gode til at 
sælge sig, men som har gode kompetencer. Det kræver meget af arbejdsgiveren. 
Det er et problem for mange og især i vores branche at kræve deres ret og værd i forhold til løn i en 
forhandlingssituation. Det er min opfattelse at ansatte ofte er tilfredse med deres løn generelt, og ikke bryder sig 
om forhandlingssituationen hvor man selv skal kræve ind. Det fordrer i al fald en stor grad af selvtillid af 
medarbejderen. Jeg tror at hvis lønniveaut skal bevares, skal lønnen gøres synlig, så man får en fornemmelse af 
hvad man er værd i forhold til andre. Tit er løn og indtægt ikke noget man taler højt om, og det er en vane der må 
brydes, for at få systemet til at fungere for alle. Jeg tror det vil kræve efteruddannelse i forhold til forhandling og 
større åbenhed omkring løn/erfaring/kompetencer.  
Det er et problem for medarbejdere i små virksomheder der ikke fungerer særlig godt i forhold til tillæg og 
bonuser at førhandle individuelle tillæg. Dagens lønsystem og løntrin sikrer at også medarbejdere i små 
virksomheder får et fornuftig løntillæg hvert år.  
Det er et problem, at den virksomhed, hvor jeg er ansat, overvejer at placere opgaver på sine egne udenlandske 
afdelinger fordi løntrykket her er lavere end i DK. På denne måde mister vi i DK de fede opgaver. Det er et problem, 
at mine kolleger fyres, fordi firmaet ikke har råd til det pågældende antal ansatte. Det er et problem for mig, at 
visse kolleger med samme ancinetet som mig ikke yder så meget, mens vi stadig aflønnes ens. Firmaet har ikke råd 
til individuelt løntillæg længere, så p.t. aflønnes min initiativfattige og langsomme kollega og jeg ens. Det oplever 
jeg ikke som retfærdigt. 
Det er et svært emne. Grundlæggende er vi en meget lavtlønnet akademisk gruppe, og det må være fordi vi er så 
dårlige til at forhandle løn, altså er færre løntrin positivt. Det er ikke rimeligt at få lavere løn og risiko for fratagelse 
af tillæg i krisetider, hvis ikke vi kan skumme fløden og ruste os i opgangstider.  
Det er krævende for alle parter og spild af tid, papir og penge. Kan medføre en skarp elitær opdeling på 
arbejdspladsen.  
Det er min overbevisning, at en væsentlig begrundelse for det store generelle lønefterlæb, der er mellem de her 
berørte fagrupper og f. eks. ingeniørerne er den KATASTROFALE mangler i arkitektuddannelsen og den - om ikke 
katastrofale - så hovedløse overproduktion af høveder. Hvad angår lønfordelingen, stiller det den gennemsnitlige 
ansatte i en håbløs forhandlingssituation. Så bliver det i endnu højere grad end nu nødvendigt at man selv 
financierer sin uddannelse EFTER bestået afgang. 
Det er min vurdering at lønforhandling i dag er et meget lukket felt, hvor få centrale personer i virksomheden har 
beslutningskompetencer. Disse personer har ikke nødvendigvis indsigten i den enkelte medarbejders 
kompetencer. Denne indsigt ligger hos projektlederne, som sjældent har beslutningskompetence overfor 
medarbejderne selvom de foretager MUS samtaler og løbende opfølgning på medarbejderne. En ændring af 
lønstruktur bør derfor følges af en ændring af organisationsstruktur for at være fair. Det er meget lidt sandsynligt, 
at dette vil ske, hvorfor løn vil blive en tilfældighed der følger dem, der er tæt på den formelle ledelse og ikke 
kompetencerne i virksomheden. 
Det er muligt at forhandle tillæg oven i den skalaløn vi er sikret i dag. Den er ikke specielt høj sammenlignet med 
andre rådgivere. Man kunne fra arkitektforbundet godt gøre mere for at oplyse om hvornår det er rimeligt at 
forlange tillæg.  
Det er okay at der åbnes op for individuelle tillæg; arkitektbranchen er dog altid presset - også i højkonjukturer - så 
den lønstigning medarbejderne faktisk er begunstiget til - vil aldrig finde sted.  
Det er rimeligt at medarbejder aflønnes i forhold til kompenetencer og indsats frem for ancinitet, da det i sig selv 
ikke behøver at betyde større indsats eller kompetencer. Et mere individuelt lønsystem med mindre slutløn ville 
også gøre det nemmere at lave seniorordninger, aftrapning mv., således at man blot skulle regulerer på evt. tillæg 
og ikke løn. 
Det er ønskeligt at fastholde de nuværende 13 skalatrin og samtidig lægge kvalifikations- og funktionstillæg i 
fastere (minimums)rammer. 
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det nuværende lønsystem har allerede en mulighed for at forhandle særlige tillæg. Men, hvordan tillæg "gives" til 
medarbejderne, hvorfor og i hvor lang tid er ikke ens for alle medarbejder og er meget uoverskueligt. 
Arbejdsgiverne, men også de enkelte medarbejder med tillæg prøver at holde tillægene hjemmlige for at undgå 
diskussioner med andre (lige så kvalificerede) medarbejder som ikke få tillæg (selvom de overtager de samme 
opgaver og samme ansvar). Tillæg skulle lige som løntrin være afhængig af kvalifikationer, særlige opgaver og 
særligt ansvar som den enkelte medarbejder overtager. Tillæg skulle desuden være "tidsafhængig", så at en ny 
vurdering af den enkelte medarbejder udløser nye tillæg (f.eks. sagsarkitekter få kun tillæg på de timer som de 
faktisk arbejder som sagsarkitekt på et projekt). Tillægsystemet kunne opbygges lige som løntrinsystemet - særlige 
kvalifikationer, opgaver, ansver, osv. giver "ret" til tillæg. På denne made vil forhandlinger om tillæg være ens for 
alle medarbejder, medarbejder vil føle sig udfordret at blive bedre på jobbet og medarbejdere som ikke er lige så 
gode som andre at forhandle om deres løn vil ikke kunne "udnyttes". Konkurrence problemer pga opgaver i 
udlandet eller mellem tegnestuer der kan arbejde billiger skulle ikke afspejles i lønsystemet - det er et rent 
ledelsesproblem og ikke afhængig de enkelte medarbejdere (skal sige hvis en tegnestue ikke arbejder effektivt, 
skyldes det ikke højden af lønnen). 
Det nuværende lønsystem sikrer alle en minimumsløn. Hvis arbejdsgiverne ønsker et nyt system for at kunne give 
lavere lønninger er det uinteressant. Gerne mere i løn mod øgede kompetencer: Stil større krav til undervisningen 
på skolerne. Skærp kravene til uddannelsen. Giv undervisningen en teknisk basis.  
Det nuværende lønsystem tager ikke i særlig høj grad højde for, at mange arkitekter med høj anciennitet har 
særlige ansættelsesforhold med forhandlet tillæg. Ofte forhandler man sig til et tillæg, mod at give afkald på 
overarbejdstillæg. Dette tillæg reguleres dog ikke automatisk som overenskomstlønnen. Mit håb er bedre forhold 
for denne forhandling, hvis det gennemføres som en mere generel lønform. 
Det nuværende lønsystem ønsker jeg ikke ændret, idet det foreslåede, efter min mening, udelukkende vil være 
medvirkende til at kunne fremprovokere en disharmoni og mistro de ansatte imellem, imod de nuværende og 
gode sociale samværsforhold med hinanden i forbindelse med udførelsen af hver enkelts arbejde. Læs således: 
Lige for lige efter samme overenskomstregler og fælles tillægsaftaler iht. ansættelseskontrakt. Jeg er således dybt 
imod at der lægges op til at der skal "rundsave" på albuerne. En arbejdsgiver vil jo altid kunne afskedige en 
medarbejder som ikke lever op til forventningerne.  
Det nye system vil simpelthen bare give virksomhederne mulighed for at give en lavere løn! Især da det vil tage 
lang tid før vanen med ikke at forhandle løn i ret høj grad vil være væk og arkitekter bliver gode til at sikre sig en 
god løn. Der er jo også nok af os, så faren er også at dem der er villige til at arbejde for lav løn vil være dem der får 
og beholder deres job! 
Det ses allerede i dag at goder ikke nødvendigvis tildeles på baggrund af kompetencer og arbejdsindsats - men 
lige så ofte på baggrund af hvem ledelsen synes om. Det er desuden ikke altid dem som gør mest opmærksom på 
sig selv, som yder den største indsats. I krisetider skal der kæmpes meget hårdt for at få den fortjente løn 
Dybest set er arbejdsgiverne bare interesserede i at presse lønsummen ned. Individuel lønforhandling lyder godt 
men i praksis vil kammerateri i arkitektvirksomhederne være den afgørende faktor for løndannelsen, da 
arkitektvirksomhederne generelt er små virksomheder med få ansatte. Som tingene er nu er der jo intet der 
forhindrer en arbejdsgiver i at give bonus til særlige medarbejdere for at holde på dem, så det er svært at se 
hvorfor alle ansættelsesforhold skal sættes 'i spil'. 
Efter at have prøve at arbejde i at et land uden et automatisk lønsystem (Irland) synes jeg at vende tilbage til 
Danmark med en (fastlåst løn) som ikke skulle forhandles med var mærkeligt. Da det gik godt i Irland kunne man 
opnå ca. 10% lønstigning hvert år hvis man var flittig. derimod kunne systemet også udnyttes (og blev udnyttet) af 
arbejdsgiveren til at ikke honorere dem som ikke var gode til at forhandle deres egen løn. Så det gode med det 
onde, der var ingen sikkerhed for at du kunne beholde din løn, til gængæld kunne du kræve næsten hvad som 
helst i opgangstid. Men da krisen ramte blev der virkelig skåret i lønninger og fyret folk. Lidt mere forhandling af 
løn i DK ville ikke skade, så kunne man belønne dem der gjorde et godt stykke arbejde. Men der må blive ved med 
at være et basis for lønnen. JEg er dog ikke begejstret for ancinitet... hvorfor skal en der har 20 år i faget have 
meget mere end en med 5 år i faget. Det siger jo ikke noget om hvad medarbejderen er værd for virksomheden. 
Man burde tænke på om man kunne lave en anden form for grundløns system? 
En lavere slutløn vil forringe arkitekters vilkår og vil have demotiverende effekt. Samtidig vil lønforskellen i forhold 
til samarb.partnere øges og skabe ulige samarbejdsvilkår. Og endelig vil individuelle tillæg i høj grad blive tildelt 
udvalgte som "fedterøvs-tillæg". Det vil altid skabe dårligt arbejdsmiljø og ringe kollegial sammenhængskraft. 
En ændring af lønsystemet til det foreslåede, skaber også større risiko for kønsdiskriminerende lønforhold da man 
ikke længere er garanteret en passende mindsteløn og det kan være sværere at gennemskue hvad man er værd i 
forhold til andre ansatte. 
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En ændring vil medføre en lavere løn generelt, da de arbejdsgivere jeg har arbejdet for bestemt ikke har været 
interesseret i at "belønne mig" for de ekstra kompetencer og specialer/ydelser som jeg besidder. Min erfaring er, at 
hvis en arbejdsgiver kan nøjes med at aflønne en person efter skalaen, så ser vedkommende ingen grund til at 
give ekstra tillæg - så kan medarbejderen bare finde sig et andet arbejde, hvis han er utilfreds med den løn der 
tilbydes. Hvis der bliver tale om individuel forhandling, ser jeg heller ikke længere nogen reel grund til at være 
medlem af Arkitektforbundet. 
Erfaringer fra ny løn i kommuner viser, at lavere slutløn er med til presse lønnen ned. Det vil aldrig blive på lønnen 
vi kan konkurrere. Det er kun vores evner. Vi er langt hen ad vejen et kreativt fag og kan spares helt væk, hvis man 
ønsker det. Så lidt billigere arbejdskraft er ingen jjælp 
Et andet lønsystem er ikke nødvendigvis ensbetydende med individuel forhandling, det kunne knyttes sammen 
med kompetence udvikling og anden præstations måling. IBM anvender en tilbagevendende evaluering af 
kollegaer og chefer, som så er medvirkende til løntrins placering. Din værdi afgøres ikke alene af dig og chefen, og 
kunden kan vælge hvilken kompetence han vil betale for. Flere tilbud i dag giver kunden oversigt over 
kompetence priser.  
Et automatisk lønsystem sikrer, at der ikke er konkurrence mellem medarbejderne om lønnen, da denne fastsættes 
automatisk. Dog bliver der i stedet konkurrence om at få tillæg. Virksomhederne kan i dag give individuel løn ved 
disse tillæg. Generelt er medarbejderne i arkitektvirksomheder meget engagerede i deres arbejde, og lønnen har 
mindre betydning for deres indsats. Det er derfor vigtigt, at grundlønnen er stor nok til at dække medarbejdernes 
leveomkostninger. 
Et flexibelt lønsystem bedømt på kompetancer for den enkelte medarbejder er en nødvendighed set på opgaver 
udenfor danmark. Samtidig er det et stort ansvar for arbejdsgiveren ikke at tilgodese sine "yndlinge", men 
udelukkende at vurdere den enkelte medarbejder ud fra evner og kompetancer, hvilket desværre ikke altid er 
tilfællet. 
For mig at se er det ikke et problem at arkitekter får for høj løn i dag. Det store problem er at vi er vant til at 
arkitektvirksomhederne ikke kan forklare kunder hvad vores arbejde er værd. Derfor er vores kunder efterhånden 
vant til at kunne få os til at arbejde for en meget lav hyre i forhold til f.eks. ingeniører og div. konsulenter som kan 
være tilknyttet et projekt. Med den lave hyre, følger en alt for lille respekt for vores faglighed. 
For mig ingen tvivl om at ændringer i lønsystemet vil virke løntrykkende i nedgangstider. Nyt system vil øge 
uligheder på arbejdspladsen. Nyt system vil skabe større utyghed i privaten - hvilket rådighedsbeløb kan man 
regne med næste år ? eller bare ½ år frem ? Er det ikke netop en mindsteløn vi/ fagforeningerne har kæmpet for i 
generationer ? Mine kollegaer fortæller mig at netop dette er et kærnepunkt hver gang vi kommer til 
overenskomsterne.  
For mig tager det i spørgsmålene oven skitserede forslag udgangspunkt i stordrift, dvs størrre tegestuer. Men 
forskellen er stor og på en mindre tegnestue hvor omkostningsniveauet til admin./ husleje etc. er forholdsvis højt 
er der efter min mening en risiko for at lønudviklingen vil stagnere og at de sk. tillæg vil blive sløjfet med 
begrundelse i at der ikke er penge til den salgs, eller at det bruger vi ikke her, på samme måde som der 
forekommer omgåelser af udbetaling af overarbejdspenge flere steder... 
Forslaget med færre trin - lavere løn og mere forhandling er præget af mangel på bedre ideer til at skabe nogle 
rimelige økonomiske rammer for en virksomhed som er 100% afhængig af dets ressourcer og derfor også 
afhængig af at medarbejderne skaber resultater og føler glæde ved det. Jeg synes spørgeskemaet mangler 
alternativer og bedre forslag - som er mere dynamiske og mere livstilsprægede end så fokuserede på at det hele 
handler om hvor meget i tillæg man kan forhandle sig frem til. Så kom frem med noget bedre og vid at vi er faktisk 
mere opsatte på bedre efteruddannelse og kontinuitet i ansættelserne end om der står 1000,- mere på lønsedlen 
om måneden !!! 
Færre trin behøver ikke giver lavere slutløn! Uanset lønsystem er det største problem at arbejdsgiversiden ikke er 
villige til at give tillæg til skalalønnen. De ser det som penge ud af egen lomme. Og der er en stor tro på at øget 
konkurrenceevne skabes gennem lavere løn og ikke øgede kompetancer. 
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Først og fremmest er jeg bekymret for alt for meget lønforhandling, da jeg som kvinde ikke er særlig god til at 
fortælle om mine fortræffeligheder ift mange af mine mandlige kollegaer. Det er et problem for mange kvinder, og 
derfor er jeg ret sikker på at sådan en ændring i lønsystemet, hvor der vil blive øget mulighed for individuelle 
forhandlinger være til mændenes fordel, hvilket vil skabe forskel, et skridt tilbage for ligelønnen. At man er god til 
at forhandle løn er bestemt ikke altid et udtryk for ens kompetencer eller daglige indsats. Store armbevægelser er 
ikke altid ensbetydende med særlige kompetencer og en speciel stor indsats, nogengange tværtimod. Min 
situation er lidt ekstra særlig, da jeg grundet en ulykke for tå år siden med efterfølgende varigt mén arbejder halv 
tid til fleksjobsag er afgjort. I tilfælde af en fleksjobbevilling vil min arbejdsgiver kun få refusion af første løntrin fra 
kommunen, og derfor vil jeg gå ned i løn. Ancinnitet får i så fald ingen betydning for mig fremover, og mange 
tillæg som fx. projektleder vil jeg ikke kunne opnå, da jeg grundet den begrænsede arbejdstid ikke kan varetage 
nær så stort et ansvar på daglig basis. Det vil være helt optil min arbejdsgiver om de vil give ekstra end 
grundlønnen. Men med få års erfaring som arkitekt har jeg ikke så meget erfaring at forhandle med på nuværende 
tidspunkt, når jeg heller ikke er en af dem der kan arbejde over natten igennem. Får jeg ikke fleksjobbevilling er 
min økonomiske situation uoverskuelig kritisk, da jeg ikke kan arbejde mere end de 17 timer pr. uge og dermed 
ikke få løn for andet. Samtidigt kan jeg heller ikke rigtigt forhandle mig til andre tillæg. I så fald er et lønsystem, 
hvor man automatisk stiger i løn med anciniteten en stor hjælp. Med alt for mange individuelle løsninger, hvor 
enhver må forsøge at klare sig selv bedst muligt, er der altid nogen der bliver tabt på gulvet (det SKAL dog ikke 
blive mig, det kæmper jeg med næb og kløer for at undgå). Derudover synes jeg at det nuværende lønsystem er 
med til at skabe god stemning på min nuværende arbejdsplads, hvilket er en stor bonus. De hidsige karriere-
albuer er begrænsede, man arbejder godt sammen for projekternes skyld, og der går ikke unødig energi med at 
råbe højest for at blive set af cheferne - som jeg har opdaget på et par andre arbejdspladser.  
Generelt er jobforhandlinger ikke noget der er let, og i krise tider er det specielt ikke noget der er oplagt. Så jeg 
tror at folk generelt vil ligge lavere i løn, hvis de selv skal forhandle deres løntrin. Jeg mener i forvejen at arkitekter 
for forholdsvis lidt i løn, i forhold til arbejdsvilkår, kreativitet / indlevelse i deres arbejde, samt stressfaktore pga de 
meget skiftende og tidspressede opgaver. Så derfor synes jeg kun at løntrinene er med til at lægge et fint løn-
niveau, hvorfra det så er rimeilgt at forhandle videre fra med sin arbejdsgiver! 
Generelt er opfattelsen, at der i de gode tider, ikke gives ekstra tillæg eller "bonusløn". Individuelle tillæg skæres 
hurtigt væk i dårlige tider, eller kollegaer bliver bedt om at gå ned i tid, for at undgå fyringer. I situationen vælger 
de fleste at gå ned i tid, men det føles lidt, som at skulle vælge mellem pest og kolera. 
Generelt set er det store fokus på vores løn et problem. Jeg tror en øget interesse for alternative værdibegreber vil 
kunne øge konkurrenceevnen lokalt og globalt. Så længe lønsystem etc. placerer arbejdsgiver og lønmodtager på 
to sider af bordet vil man ikke kunne skabe de optimale vækstbetingelser der kræves for at kunne løfte en 
virksomhed idag. Skab en fælles interesse for værdiforøgelse, der ikke baserer sig på 100 år gammel klassekamp.  
Grundet det enorme overskud af arkitekter, vil en ændring af lønsystemet medfører en massiv generel 
lønnedgang. Unge vil presses til at arbejde for meget lav løn, bare for bare at få et arbejde - dette vil selvfølgelig 
smitte af på arkitekter med flere års ancienitet osv. osv. Arkitekter vil synke endnu længere ned lønmæssigt i 
forhold til stort set alle øvrige akademikere. Selv under højkonjukturen i 2006 var arbejdsløsheden blandt 
arkitekter blandt de allehøjeste indenfor akademikere. Lønnen bør være høj, da man arkitekter skal beregne 
længere arbejdsløshedsperioder end andre akademikere. Arkitektforbundet bør istedet fokusere på at få færre 
optagne på arkitektskolerne, så udbud og efterspørgsel hænger bedre sammen.....  
Grundlønnen skal sikres, tillæg kan altid forhandles. At give øget mulighed for forhandling er tomme ord, der kan 
altid forhandles på grundlag af skalalønnen. Binding af pension til AP skal overvejes, AP scorer dårligt i 
sammenligninger med andre pensionskasser, AP trænger til at vågne op og stramme sig an. I vores firma er der 
faste tillæg for de forskellige funktioner, alle projektledere får samme tillæg, alle sagsarkitekter får samme tillæg. 
Giver åbenhed og følelse af sammenhold, ingen mulighed for mytedannelse om de andres løn. 
Gør det nemmere for arbejdsgivere at ansaette nyuddannede arkitekter gennem at give dem en lavere løn i 
starten men så i stedet give dem mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Generelt set bliver man ikke 
bedømt af sin arbejdsgiver udifra det man presterer og kan men udifra de kontakter man har og hvor godt man 
kan tale for sig selv. Forhandling vil forstaerke dette.  
Hvis der i overvejelserne om ændring af lønsystemnet kunne indgå drøftelser om en fast forhandlet 
bonusordning, der baserer sig på den samlede virksomheds overrskud, og definerer en fast overskudsdeling for 
medarbejderne samlet, eksempelvis vha. en fordelingsnøgle ift. den faste månedsløn, ville det sandsynligvis kunne 
skabe en større forståelse for de umiddelbare forringelser de fleste medarbejdere sikkert vil føle ved indførelse af 
en lavere skalaløn. 
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Hvis lønsystemet skal ændres , skal det følges af en hvis gennemsigtighed og retfærdighed . f.eks skal det være 
samme tillæg for samme ansvar indenfor det enkelte firma. Det må ikke blive totalt tilfældigt og afhængigt af om 
chefen kan lide en eller ej.der kunne indføres et krav i overenskomsten omkring at der i det enkelte firma skal være 
klare og åbne retningslinjer i forhold til tillæg for 1 kompetance, 2 ansvar3 ekstraordinær indsats4 indsats i forhold 
til konkurrencer.Hvis alle kan se de generelle retningslinjer, skal firmaet heller ikke bruge uanede mængder tid på 
at forhandle.Det kunne eksempelvis være for ansvartillæg for projekteringsleder på 1 sag 5000kr.tillæg for at være 
pl på 2 sager 10000.eller/og det kunne være afhængig af sagens størrelse.På samme måde kan det belønnes, hvis 
en medarbejder uddanner sig til eksempelvis byggeøkonom, kunne resultere i et fastsat tillæg.Jeg tror lægerne 
har noget tilsvarende.Altså en blanding af fast kendte tillæg for kendte ansvar, kompetance Der kunne så være 
mulighed for at forhandle indenfor rammer af indsats?I mit firma kan man ikke få tillæg længere. Kun hvis man 
samtidig accepterer at gå på jobløn, dvs ingen overtidsbetaling. Og det er vist virkeligheden mange steder 
Hvis løntrin bortfalder vil der opstå stor forskel mellem de enkelte virksomheder, det bliver problematisk at skifte 
job fra en virksomhed og til en anden, og sikre sig den samme løn, samt at de stærke medarbejder vil kunne sikrer 
sig en god løn hvor de svage medarbejder ikke vil opnå samme lønniveau. Jeg kan ikke se hvad problemet er i 
dag. Det er jo stadig tilladt at forhandle sig til tillæg udover ens løntrin. Men hvis det hele handler om at vi skal ned 
i løn, hvorfor så pakke det ind i sådan et spørgeskema? Hvis det er det det handler så kom da ud af posen :-)  
Hvis man er for dyr en medarbejder, altså har fået skrabet bonus, anceinnitet osv til sig, er man en stor udgift for 
firmaet i nedgangstider. Hvis det bliver for svært at skære de ting væk, så kan man blive nøst til at fyre "den dyre 
medarbejder". Men hvis grundlønnen er så lav at man er nødt til at forhandle sig vej frem til bonus og lønstigning, 
så tror jeg færre medarbejdere vil forhandle sig til en højere løn, fordi man ved at alting kan vende og man så står 
først i rækken til at finde nyt arbejde. Ergo...folk kunne blive bange for at kræve mere i løn og dermed få en lavere 
løn end i dag... 
Hvis man skal forhandle sin løn selv skal det skemalægges/indgå i overenskomsten at arbejdsgiveren indkalder til 
lønforhandling jævnligt, for at ikke-forhandlingsdygtige medarbejdere har en chance for at give et bud på hvad de 
er værd for virksomheden. De fleste mindre arkitektvirksomheder har generelt problemer med det administrative, 
og en tendens til at glemme eks. lønstigninger ell. pension og det er et problem der vil blive større. 
Hvis man ændrer lønsystemet til at være baseret på lønfohandlinger, vil kvindernes lønniveau blive markant 
dårligere. Færre kvinder end mænd er gode til at forhandle løn (det er ofte en forhandlingssituation mellem en 
mandlig chef og en kvindelig ansat) en skæv situation i og med at det er en kompetance som mange kvinder ikke 
er så stærke i. Alt i alt vil denne ændring forværre den lønforskel der allerede er mellem kønnene. Derudover kan 
jeg være bange for at det kan være en vej til at forringe lønforholdene for arkitekter generelt, hvis man ikke 
fastholder et "godt" minimums beløb, der svarer til den uddannelse man har. 
Hvis slutlønnen bliver lavere og der hele tiden skal forhandles om tillæg så vil kvinderne tabe. Kvinder er oftest 
ikke så hårde forhandler og har ikke så nemt for at fremhæve sig selve foran sine kollegaer. Det vil betyde en 
forstærkning af ulig løn for det samme arbejde. Hvor blev kravet om ligeløn af? Jeg tror at arbejdsgiverne vil tjene 
på forhandlingsløn. De vil presse lønnen ned i krisetider for hvis du ikke går ned i løn så bliver du sagt op... Det 
lyder ikke særligt rart. Dvs. jeg syns ikke at lønnen skal ændres til en lavere slutløn med forhandlingsbare tillæg.  
i forhold til fremtiden synes jeg at lønsystemet må gerne ændres, men man skal altså være opmærksam på, at 
danskere er meget vant til at der er store lønstigninger - uanset om man forhandler eller ej. Derfor skulle systemet 
ændres meget langsomt, så arbejdsgiver og især medarbejdere kan lære at forhandle, sætte deres økonomi 
andereledes etc.  
I forvejen er kvinderne - generelt - dårligere lønnet end mændene pga løntilskud. Denne forskel vil kun blive 
tydeligere ved 'lavere automatisk slutløn og øget adgang til individuelle forhandlinger'. Ved disse forhandlinger vil 
der med garanti også blive krævet mere af den enkelte medarbejder - både m/k - for at opnå disse tillæg. Det 
endelige resultat vil blot blive at man skal arbejde mere for at opnå den løn man ville få med det nuværende 
system.  
I virksomheder med en ikke-professionel ledelse (eks. små virksomheder med én indehaver), kan 
lønforhandlingerne hurtigt blive baseret på subjektive forestillinger og ikke en objektiv vurdering af 
medarbejdernes kompetencer.  
I vores branche som generalt er kendt for underbetaling og ikke betalt overarbejde, tror jeg det er meget farligt 
ikke at sikre et min. lønniveau. Konkurencen om jobbene er hård nok, det vil være helt urimeligt, hvis 
konkurrencen også kommer til at handle om hvilke medarbejder der sælger sig selv billigst.  
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I vores virksomhed, har jeg ikke indtryk af at det er skalalønnen der har været det der kostede, men derimod en 
gammel "husaftale" der sikrede automatiske tillæg efter forskellige kriterier. Det betød (betyder til dels stadig) at 
mange af de ældre arkitekter der havde været der mange år, havde meget høje automatiske tillæg. Ingen af de 
unge arkiteker fik noget ud af den, og den er blevet opsagt så man nu forhandler individuelt. Det har gjort enkelte 
"gamle arkiteker" temmelig sure. Der bliver ikke diskuteret løn medarbejderne imellem på arbejdspladsen, så jeg 
er ikke klar over hvem der tjener meget og mindre. Det er rimelig uigennemsigtigt. Har dog en formodning om at 
husaftalens opsigelse har været en besparelse for virksomheden, der har haft glæde af at folk ikke forhandler 
tillæg hjem i krisetider når fyresedlerne flyver om ørene på en, og dem der blev fyret , nu 2 år senere stadig er 
ledige..... 
Idet arkitektskolerne uddanner ca det dobbelte af hvad der efterspørges af arbejdskraft, vil man altid have en 
dramatisk stor arbejdsløshed - selv ved højkonjuktur. Det nye lønsystem vil betyde en dramatisk lønnedgang set 
over tid. Hvis man indfører det nye lønsystem, burde man halvere antallet af studerende på 
arkitektuddannelserne.  
Individuel lønforhandling er måske ikke lige det man bruger tiden på, i et firma hvor der kun sidder to mennesker. 
Undertegnede og hans chef. 

Ingen ændringer i lønsystemet! 
Jeg er af den holdning, at der vil blive brugt for mange ressourcer på lønforhandlinger, dårligt klima kollegerne 
imellem, arbejdsgiverne vil generelt forsøge at undgå tillæg og derfor en samlet set lavere slutløn. Hvis man med 
det nuværende system vil give tillæg kan man bare gøre det. 
Jeg er enig med det principielle i at den enkelte medarbejder bedre skal kunne forhandle sig til en bedre løn, MEN 
jeg er nervøs for at en lavere obligatorisk slutløn vil blive brugt af arbejdsgiverne til at trykke lønnen. Jeg tror ikke 
det vil lykkes at få forhandlet de individuelle løntillæg hjem på en måde der betyder at slutlønnen ender med at 
være den samme i gennemsnit.  
Jeg er ikke enig i, at vi skal sikre højere løn for at konkurrere med ingeniører. Vi skal bare sikre en lige så høj løn og 
at vores kompetancer som uddannet arkitekt bliver anerkendt på højde med ingeniørens.  
Jeg er nyuddannet og føler mig meget heldig, at have fået en fast stilling. Jeg føler til gengæld ikke, at jeg har 
noget som helst at forhandle med i min situation, hvor jeg er den eneste fra hele min årgang, der har fået en 
kontrakt på alm. vilkår.... 
Jeg er ret sikker på at det her foreslåede lønsystem vil resultere i lavere løn for de fleste arkitekter. Måske er vi 
urealistisk højt lønnet som det er nu, men for den enkelte er det jo ærgeligt at gå ned i løn. Desuden tror jeg at 
kvinderne vil blive hårdt ramt, vi er ikke gode til at kende vores eget værd, og det er svært at kræve en masse, hvis 
man har dårlig samvittighed over at man er meget væk p.g.a. barsel eller syge børn. 
Jeg er stærk tilhænger af det eksisterende lønsystem med 13 løntrin, men jeg synes, at systemet kunne ændres 
således, at ancinitetet kom til at svare til antal års konkret erfaring, istedet for antal år man har været uddannet. 
Jeg finder det uheldigt at konkurrenceparameder for virksomhederne bliver hvor meget de kan trykke lønnen ved 
de ansatte. Der har trditioent været et meget højt optag på arkitektskolenen med det resultat at antalet af 
kandidater er større end behovet. Jeg mener i øvrigt ikke at slutlønnen som den er i dagi dag er en hindring for at 
forhandle en beder løn. Spørgsmålene er udarbejdet på en fejlvurdereing. 

Jeg foretrækker et solidarisk lønsysten hvor vi som faggruppe står sammen i forhandlingerne med arbejdsgiverne.  
Jeg frygter at ansatte arkitekter bliver udnyttet i større grad af deres arbejdsgivere end man allerede bliver, hvis 
lønsystemet ændres til at have en lavere slutløn og mere forhandling.  
Jeg har gennem mine knap 35 år som ansat arkitekt oplevet mange nyuddannede arkitekter, som ikke har haft en 
kompetance eller kunnet tage et ansvar, som har gjort dem deres løn værd. Startlønnen er alt, alt for høj (i forhold 
til fx mange mellemuddannelser), men lønnen må meget gerne kunne stige i løbet af årene i forbindelse med 
erfaringen /den enkelte medarbejders evne og lyst til udvikling. Til gengæld har jeg aldrig været ansat et sted, 
hvor der har været en tillidsmand. Alle forhandlinger er foregået alene "ansat til arbejdsgiver", hvilket ikke altid har 
været behageligt. Det foreslåede system ville for mig give flere af den slags situationer...  
Jeg har ingen erfaring med personlige lønforhandlinger versus automatisk lønstigninger. Min umiddelbare 
vurdering er at der både kan være positive og negative konsekvenser af en ændring. Det positive ville være at den 
enkelte blev belønnet for kompetencer og indsats - dette kunne så desværre øge stress-niveauet og konkurrencen 
imellem medarbejdere. Desuden kunne man frygte at det ikke nødvendigvis er de mest kompetente og 
arbejdsomme medarbejderer der er de bedste forhandlere.  
Jeg har selv arbejdet i udlandet og kan godt få øje på, at de danske virksomheder har svære konkurrenceforhold. 
Og i sidste ende er det jo i medarbejdernes interesse, at virksomheden kan overleve. Derfor ville det nok være ok 
med en form for 'elastik' i pressede tider - men problemet er givet fald så, hvordan man undgår, at den udnyttes i 
bedre tider. Generelt synes jeg som lønmodtager, det er rart med de mange løntrin og den automatiske stigning, 
da systemet er gennemsigtigt og demokratisk. 
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Jeg kunne forestille mig at man havde et mere fleksibelt lønsystem. Det kunne f.eks være man i perioder havde 
brug for at opsparre flere efteruddannelsesmidler, indbetale en større del af lønnen på pensionsordning, nedsat 
tid i en periode eller tilgodese en seniorordning, nedtrapning af arbejdstiden. Et lønsystem hvor lønnen er 80 % og 
20 % noget andet, som nævnt ovenfor. Gøre det mere legalt, at ville noget andet.  
jeg mener at kvinder (ligestilling) vil stå endnu dårligere lønmæssigt end de gør idag. Er også bekymret for den 
øgede (negative) konkurrence der kan opstå blandt medarbejdere, især i økonomiske krisetider. Tror alt i alt jeg 
ville være mere åben over for denne type justering af lønsystemet hvis vi befandt os i en økonomisk gunstigere 
tid. Som det er nu tror jeg vi samlet set vil opnå en lavere slutløn hvis dette nye lønsystem blev indført. På den 
anden side hilser jeg ændringer velkomne der kan skabe mere dynamiske og konkurrencedygtige arbejdspladser. 
Men som lønsystemet er nu kan man jo også forhandle sig til en bedre løn. Hvorfor give os selv en dårligere 
slutløn? 
Jeg mener at lønsystemet fungerer udmærket som det er. Det er helt sikkert at arkitekters lønninger set over en 
livslængde vil blive væsentligt forringet hvis der kommer færrere trin og man individuelt skal forhandle sit tillæg 
Jeg mener at man istedet for at kigge på skalasystemet burde revurdere behovet for efteruddannelsesmiddel 
systemet. Jeg, som relativt nyuddannet, finder systemet MEGET problematisk - i skal være velkomne til at kontakte 
mig for yderligere info. 
Jeg mener det er et stort problem at det skal være op til den enkelte! Man kan være en glimnrende arkitekt uden 
at have en købmand i maven! I disse net tider hvor man skal være sin egen lille revisor med sin privatøkonomi, 
behøver man ikke endnu et felt man skal markere sig på! Ydermere kan jeg forestille mig at man vil få en 
skævvridning kønnenes løntrin imellem - da forhandlingsgenet ikke nødvendigvis er kønsløst i ordets forstand. 
Jeg mener det vel være rigtig skidt at ændre lønsystemet. Jeg mener ikke lønsystemet skal ændres. Det er meget 
vigtigt at der er en overenskomstmæssig løn, som giver løn efter ancinnitet - lige for alle. Det understøtter 
solidariteten og fællesskabet i modsætning til at dyrke det individuelle. Vores branche er i høj grad baseret på 
teams og samarbejde og der passer dette lønsystem godt. Lønnen er ikke et issue, der står i vejen for 
kollegarelationerne. Individuel løn fremmer ikke fællesskabet - tværtimod. 
Jeg mener generelt at arkitekter halter langt efter tilsvarende faggrupper i det private lønmæssigt. Derfor må det, 
til enhver tid, være arkitekftforbundets opgave at handle lønsatserne op. At udflade lønskalatrinene vil være en 
meget meget dårlig ide, og have den stik modsatte virkning. Det vil til enhver tid give arbejdsgiverne carte-
blanche til at give medarbejdere ringere løn end beretiget, med begrundelse i konjukturerne. Taberne vil blive de 
ikke-forhandlingsvante arkitekter, helt klart. Det må og skal være foreningens opgave at sikre en ordentlig løn - det 
er det vi primært betaler vores kontingent til. Op på hesten! 
Jeg mener ikke at ledelsen i de fleste små og mellemstore virksomheder i Danmark er kompetente nok til at 
vurdere hvem der fortjener den højeste løn. Hvis man ser på uligheden mellem mænd og kvinder i danmark er der 
også en stor risiko for at kvinderne vil sakke bagud i løn hvis de automatiske løntrin ikke er der længere. 
Jeg mener vi bør være solidariske i lønudvikling: Forskelle i løn giver ambitioner, men ikke nødvendigvis givtige 
ambitioner. Hvis man ikke kan leve op til sin løn bliver man ikke i ansættelsen i længden. Arbejdsgivere vil altid 
være interesseret i at holde lønnen nede i konkurrenceevnens hellige navn. Forhandlingsevner og "venner" med 
chefen skal ikke stå over sober arbejdsomhed der ikke nødvendigvis er synlig for andre end den opmærksomme 
chef/kollega. Merværdi skabes i samarbejde af dygtige engagerede mennesker - der alt for meget spild af 
arbejdskraft ved individuelle aftaler og evig konkurrence hvor Tordenskjolds soldater står evigt forrest til de 
største lunser. Ing får mere i løn end ark - vi burde allerede kunne konkurrere på lønnen. Hvis vi ikke skal være 
solidariske hvad skal vi så med en fagforening? Vores fag er generelt for konjukturfølsomt til at dette skal 
forstærkes.  
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Jeg mener, at systemet er den eneste måde at sikre arkitekter en rimelig løn også i nedgangstider, hvor 
virksomhederne typisk er meget presset er et lønsystem med automatiske løntrin og et rimeligt sluttrin for 
seniorarkitekter, som ofte ikke har mulighed for at forhandle tillæg efter sluttrin er nået. Vi lever i forvejen i en 
branche, hvor det er forventeligt med perioder af arbejdsløshed. Skal de ansatte i dårlige tider derudover presses i 
løn, bliver arkitektbranchen meget dårligt stillet i forhold til f.eks. ingeniører og andre sammenlignelige 
faggrupper, idet vore virksomheder sædvanligvis er temmelig dårlige til at spare op til dårlige tider, når tiderne er 
gode. Vores generelle lønniveau er i forvejen markant lavere end tilsvarende faggrupper, hvilket jeg mener bliver 
endnu værre med et lønsystem, som det der i spørgsmålene er til debat. Der er formentlig for mange aktører på 
både udbuds- og efterspørgselssiden til at branchen holder op med at være presset og udbuddet af arbejdskraft 
bliver så lille, at virksomhederne ikke kan nøjes med det standardiserede og lavere løntrin en sådan ordning vil 
introducere for arbejdsgiverne. Vi oplever allerede, at virksomhederne i krisetider ikke overholder 
overenskomstens bestemmelser om overarbejde, men i stedet kalder det flekstid, selvom der reelt ikke er tid til 
afspadsering mv. Vi er som ansatte ofte presset af mange korte deadlines og lange arbejdstider, hvilket man i 
andre brancher honoreres for med bonus eller rådighedstillæg. I den seneste tid er mange kriseramte 
virksomheder fortsat med medarbejdere på nedsat tid, hvilket i længden presser medarbejdernes privatøkonomi, 
idet det kan være vanskeligt at gennemskue, hvornår virksomheden igen har økonomi til at sætte lønnen op til til 
fuldtidsløn. Det samme vil ske med virksomheder, der kan reducere et forhandlet lønniveau, som medarbejderen 
har baseret sin privatøkonomi på. Jeg mener, at det er afgørende for ikke at medvirke til en generel lønnedgang 
blandt arkitekter, at det nuværende lønsystem skal bevares. Selvom jeg selv har forhandlet et løntillæg på 10%.  
Jeg mener, det er utrolig vigtigt, at vi løfter i flok og at alle tager ansvar for hinanden. Man skal ikke selv forhandle 
løn, men lønnen skal afpasses efter samfundet i øvrigt. Arkitektledere skal ikke fohandle og det kan de i øvrigt slet 
ikke. De kan kun klage - og med rette måske - for de er ikke forretningsfolk. Defor skal vi løfte i flok og hjælpe 
hinanden. 
Jeg ser et problem i at en større del af ens løn skal være til forhandling, da der vil opstå en skæv aflønning iforhold 
til hvor god en forhandler den enkelte medarbejder er. Der vil være medarbejder der ikke får nogen eller særlig 
store tillæg, pga. deres personlighed. Samtidig kan der ske en personlig favorisering som ikke nødvendigvis er 
baseret på kompetancer, men på personlige relationer. Ved at give større tillæg og mindre slutløn, kan det i 
dårlige tider samtidig komme til at betyde en del for den enkelte ansatte at der kan skrues op og ned på 
lønningerne, da jeg tror at arbejdsgiverne vil minimere tillæggene og samtidig afskedige det samme antal 
medarbejdere, som de ville have gjort hvis de ikke kan pille ved lønnen. Jeg tror at en løsning kunne være at kigge 
på rådighedstillæg, kompetance tillæg etc. og gøre dem mere ensrettede for de enkelte virksomheder, da det vil 
gøre vilkårene mere fair overfor medarbejderne og arbejdsgiverne bliver ikke stillet over for krav/sammeligninger 
evt. fjerne dem helt og lave flere løntrin, således at man stadig er sikret en lønstigning efter sit 13 år, og ikke skal 
forhandle om en evt. stigning hvert år.. Om private firmaer så vil lave en overskudsdeling, projekt tillæg etc. kan 
være op til den enkelte virksomhed, men grundlønnen skal passe til ancinnitet og ikke være til diskussion.  
Jeg synes den nuværende form sikrer fornuftige grundlønninger til alle. Det er stadig muligt at forhandle 
personlige tillæg, hvilket jeg har gjort. Dette tillæg er godt nok blevet halveret under krisen. Basislønnen sikrer dog 
en fornuftig løn. 
Jeg synes systemet er ganske fint, da tillæg kun er en lille del af lønnen, og det derfor ikke er muligt at skære hårdt 
i lønnen ved nedgange. 
Jeg tror at det kan give interne problemer mellem kollegaer hvis der bliver mere forhandling. Det er min oplevelse 
at der er nogen der er meget gode til at forhandle på trods af manglende kompetencer hvilket skaber splid på en 
arbejdsplads. Jeg har også hørt (rygter) at i visse tilfælde er der blevet givet "kammeratlige" tillæg, hvilket også er 
grobund for splid. Ydermere er det min opfattelse at mænd generelt er bedre til at forhandle/ overdrive deres 
kompetencer, hvilket kan give dem en fordel i en forhandlingssituation. Jeg mener derfor at hvis det skal 
gennemføres, skal det være mere systematiseret hvorledes disse tillag gives. I denne branche er der allerede 
meget "gratis" arbejde" for nyuddannede arkitekter. Fx er der mange firmaer, der forventer at man som nyuddanet 
for sin startløn, men arbejder mange flere timer uden overtidsbetaling. Dette er i sig selv et skråplan, men man er i 
det mindste garanteret sin startløn. jeg kunne godt frygte at hvis ovenstående forslag blev gennemført, ville man 
have mange der arbejde til en endnu dårligere løn, fordi kulturen fortsætter. Det virker som om at ovenstående 
spørgeskema mere er rettet mod etablerede arkitekter, men man skal passe på at de nyuddannede ikke kommer 
til at stå endnu dårligere ( jeg tænker primært på dem der bliver færdiguddannet i krisetider, hvor det er essentielt 
at komme igang og få noget på sit cv) og i højere grad bliver presset ud i gratis arbejde. 
Jeg tror helt sikkert den ansatte bliver taber hvis systemet ændres. Jeg føler allerede at ansatte er tilbageholdende 
med ekstra krav på såvel løn som almene goder fordi branchen nu engang er så skiftende som den er.  
Jeg tror ikke at en arbejdsgiver vil give tillæg når en løntrinsskala eksistere, han vil aflønne lavest mulig, da han kan 
tillade sig at gøre dette pga de alt for mange uddannede arkitekter. Derfor er det vigtigt at løntrinsskalaen sikrer 
medarbejderen en rimelig løn og lønstigninger. 
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Kan umiddelbart kun se at det skulle være i arbejdsgivers favør, idet man jo i dag godt kan forhandle tillæg til 
skalalønnen. Set i lyset af at vi er en meget konjunkturfølsom branche synes jeg, at der er en vis risiko ved at gå 
væk fra et mere fast lønsystem - vi kommer til at underbyde hinanden i krisetider. Tror ikke på at det er lønnen som 
er mest motiverende faktor for medarbejderne - for mig er det i højere grad vigtigt at arbejdsgiverne kigger på 
langsigtet medarbejderudvikling/uddannelse. 
Kan være nervøs for at lønforskellene mellem mænd og kvinder bliver større, da mænd oftest er bedre til at 
"sælge" sig selv og dermed vil forhandle sig til en højere løn end kvinder med tilsvarende kvalifikationer! 
Konkurrencesituationen kræver mere elastik - lønniveauet skal dog sikres- evt. tilpasning i arbejdstiden (flere 
timer) 
Lav evt. en indslusningsløn for nyuddannede, så de bedre kan få fat og være "i lære" hos en erfaren kollega uden 
for stor udgift. 

lige nu stiger lønnen to gange om året. Det virker ikke helt nutidigt. 
Løn forholder sig til udbud efterspørgsel. Da staten har valgt at uddanne for mange arkitekter i forhold til 
efterspørgsel (omkring 20 procent af uddannede arkitekter arbejder på privat tegnestuer), vil en nedsættelse af 
slutløn næsten uundgåelige betyde lavere lønudvikling. Det er pt. ganske svær at forhandle tillæg i forhold til 
løntrin, derfor kan det være frustrerende at løn gives på baggrund af anciennitet og ikke på baggrund af 
kvalifikationer. Arkitektforbundet burde kæmpe for at der blev langt mindre optag på arkitektskolerne. Da jeg 
startede i 98 talte man om at reducere i antallet af studerende. Jeg kan se at kunskaka. Arkitektskole i år har 
optaget 240 elever præcis det samme antal da jeg startede. Men er det realistisk at I skulle ønske færre kunder i 
butikken? 
Lønsystemet bør afspejle kreative virksomheder og der kunne evt. tænkes en anden for form timeopgørelse, ift. 
normperioder mv., der i praktisk brug virker for lange. Korter normperioder eller anden afregning af overarbejde. 
Sikring af "normalløn" med større mulighed for forhandling årligt, større sikring af efteruddannelse og kurser. 
Lønsystemet er udmærket. Det har altid været muligt at forhandle sig til en bedre løn end overenskomsten sætter. 
Derimod skal der være en rimelig og anstændig nedre grænse for lønnen. Dette begrunder jeg med at der er stor 
forskel på den enkeltes evne til at forhandle løn, og nogle vil uden tvivl blive trykket urimeligt. 
Medarbejdernes forhandlingskompetencer er meget forskellige, uavhængig af deres faglige kompetencer. Det 
foreslåete system er ikke hensigtsmæssig for ligestilling, da kvindelige medarbejdere generelt er dårligere til at 
forhandle løn end mænd. 
Mener generelt det er mest til arbejdsgivers fordel at indføre lavere slutløn og bedre muligheder for forhandling. 
Arkitektlønninger ligger i forvejen ikke alt for højt.  
Min vurdering af færre løntrin bunder i erfaring med Ny Løn som offentligt ansat. Jeg fik tillæg, da jeg var offentligt 
ansat, men problemet med Ny Løn er, at lønpuljen i de spareramte kommuner ikke giver mulighed for tillæg, som 
matcher medarbejdernes kompetancer. Det samme kan ske, hvis løntrinene reduceres for privat ansatte arkitekter. 
Arbejdsgiverne kan jo ikke tvinges til at give tillæg! Og det letteste for arbejdsgiveren er at holde lønnen på et 
minimum - dvs. ingen tillæg. Arbejdsløsheden blandt arkitekter er stor, og det stiller også forhandlingsgrundlaget 
for ansatte arkitekter ringere. 
nervøs ved arbejdsgivernes muligheder i krisetider i større grad vil kunne styre lønnen - nervøs for at der vil være 
et efterslæb eftrefølgende når det bliver bedre tider inden lønningerne følger med. 
På mindre- og mellemstore tegnestuer findes i vid udstrækning i dag ikke kompetencer/værktøjer til at håndtere 
bred fair lønforhandling. Lavere startløn ville kunne bane vej for flere dimittender i arbejde og flere udenlandske 
konkurrencer besvaret. Barselsregler kan gøres mere fleksibelt ved at åbne mulighed for at ubenyttet barsel 
honoreres, samtidig med at barsel for mænd gøres 'obligatorisk'. 
Registrering og betaling af overarbejde er for regid. Den sætter store begrænsninger i forhold konkurrencen med 
andre rådgivere - både nationalt og internationalt. Jeg er i højere grad tilhænger af en hvis form for jobløn, selv 
om der selvfølgelig skal være rimelige forhold mellem løn og arbejdstid. Arkitekter er ikke fabriksarbejdere, der 
stempler ind og ud.  
Rigtig mange tegnestuer kører helt uden tillæg, og det er vigtigt at ændringerne i løntrin og slutløn ikke bare 
bliver en de facto reduktion, fordi det især i krisetider er svært at bede om tillæg. Hvis en større del af lønnen skal 
udgøres af tillæg, er det vigtigt med nogle officielle guidelines for hvad der gives tillæg for, f.eks. efteruddannelse, 
ansvar og flexibilitet samt evt. rammer for hvor meget, så også svage forhandlere har en mulighed for at skyde sig 
ind på, hvor de bør ligge lønmæssigt. 

Ringe løn til dem som ikke kan forhandle 
Ser det kun som en fordel for arbejdsgiveren, hvis der gåes ned i løn og at hver enkel opgave skal forhandles med 
tillæg alt efter opgavens omfang. Det kræver at for meget tid til forhandling osv! 
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Slå ferie og feriefridage sammen. Giv fleksibilitet til mere overarbejde med mulighed for afspadsering eller 
udbetaling (1:1) når det passer medarbejder og arbejdsgiver (og ikke som nu allerede efter få måneder). Forhøj 
pensions-delen af den samlede løn. Fjern forskellen på far og mor i barsels-ordningen. 
Som det fremgår af mine svar er jeg ikke specielt vild med forslag om færre løntrin. jeg mener at arkitekter i meget 
høj grad har svært ved at prissætte egne kompetencer, og samtidigt er ret dårlige købmænd. Jeg er således 
overbevist om at der vil være mange der vil gå ned i løn med et sådant system. Det herskende ugennemsigtighed 
på arbejdspladser vedr. løn vil give arbejdgiver en entydig forhandlingsmæssig fordel idet den enkelte 
medarbejder vil have svært ved at vide hvor han/hun ligger. Skulle man gennemføre et sådant lønsystem bør man 
stille krav om at nøgletal for lønniveauet i virksomheden bliver offentliggjort internt. Det kunne være med fraktiler, 
medianløn osv fordelt på anciennitetsniveau. generelt er arkitekter ikke særligt kompetente forhandlere, men det 
er til enhver tid den meget erfarne virksomhedsleder der vil have overtaget i en forhandling med en ansat. Jeg 
mener supplerende til diskussionen at arkitektbranchen ikke hverken kan eller skal konkurrere på lønniveau, men 
på kompetencer, viden og samarbejdsprocesser. 
Som man kan se på svarmulighederne bliver der en skævvridning mellem medarbejdere med samme enciennitet. 
De der opnår de størtste løntrin er ikke nødvendigvis dem der er gode til at tegne, men derimod forhandle. I 
nedgangstider bliver løntillæggene måske fjernet som i vores virksomhed - og så står man med en ringere 
basisløn end på nuværende tidspunkt. Det er fint med en evt. forhandling omkring tillæg og honorering af 
kompetencer "for de grådige" men rør ikke ved overenskomstlønnen for dem der har svært ved at forhandle. Hvis 
det bliver os (og ikke Fagforeningen) der skal forhandle, skal vi helt klart efteruddannes til at forhandle. Hvem 
betaler for det. Det bliver hårdt, at skulle forhandle hver gang man bliver opsagt og starter nyt job. Og hvad med 
de ældre i branchen, der måske vil få sværere ved at forhandle, fordi de ikke er så eftertragtet længere? Har vi ikke 
en fagforening, der skal beskytte os? De ærgerrige skal nok komme frem! Hvis virksomhederne kan minimere det 
tunge overarbejde og blive meget bedre til at planlægge kan der laves en del besparelser. Måske kunne man 
hæve 42 timers reglen i forbindelse med udbetaling af overarbejde. Er der lavet udregninger som fortæller hvad 
der skal til for at vi stadig kan konkurrere overfor lande som Kina med deres billige arbejdskraft. - Skal vi outsource 
vores arbejde og fastholde lønnen på vores knowhow.  
Som yngre medarbeder med under 5 års ancinitet, synes det ofte 'uretfærdigt' at man arbejder mere for en ringere 
løn. Med andre ord så jeg gerne et lønsystem der tog højde for at man som ny på arbejdsmarkedet gerne vil sikres 
en fair løn uden den store forhandling, og senere, i takt med erfaring og øgede kompetencer (og øget 
selvbevidsthed) gøre det mere og mere op mig selv at forhandle min løn hjem. 

Synes det er en god sikkerhed med faste stigninger. Man er obs på hvad man er værd og arbejder derefter 
Synes det er en meget svær, men også vigtig problematik. At kunne forhandle sin egen løn er en særskilt 
kompetence som det ikke er alle forundt at besidde. Der vil formentligt ske det at de der i forvejen har forhandlet 
sig til tillæg får mere. Vi ser hos ingeniørerne en meget stor spredning i løn. Jeg har da mødt arkitekter som ja 
undskyld, men ikke er deres løn værd. Hvornår er man sin løn værd ? men de er jo i alle brancher. Jeg tænker at et 
lønsystem i fremtiden skal belønne de der udvikler sig eller gør en forskel. Synes faktisk lønnen skal sættes i 
bero/fastfryses. Vi tjener sku godt. Faktisk synes jeg at de første løntrin godt kan være lavere. Vi får faktisk en ret 
høj løn som nyuddannet. Efteruddannelsesmidler skal fremmes. Og vi skal have den autorisation. HVordan den 
skal udarbejdes bliver et problem, men lønnen kommer også til at spille ind der. 
Så mange arkitrkter går allerede på kompromis med hvad ci som ansatte har krav på i et firma, bare for at få sig 
eller beholde et job, at de automatiske løntrin er nøvendige for at sikre udvikling i sin løn. Lønforhandling vil blive 
fuldsgændig negligeret i krisesituationer og dels også i opsvingsperioder. Da konkurrencen om dit job altid vil 
bære stor og virksomhederne ofte har adgang til kvalificeret arbejde, så en forhandlingssituation vil knne blive 
uligevægtig. Man ser samme situation hos dedignere som sjældent modtager samme løn som arkitekter med 
løntrin 
Udbyg skalatrinnene til 15 eller måske 20. Definer et skalatrin som en 1,5 eller 2-års periode, så skalaperioden 
dækker et helt arbejdsliv, med en højere slutløn end idag. Evt. kan øverste skalatrin bruges til at fastholde optjent 
løn mod at man til gengæld gør ned i tid. 
Udfra erfaringer på min arbejdsplads, vil lønforhandlinger skabe endnu større forskel på lønninger kønnene 
imellem.  
Underlige og noget ledende spørgsmål. Større mulighed for tilpasning af løn vil give større usikkerhed i 
ansættelsen, vil vil nemt kunne skabe mere konkurrence og mistro medarbejdere imellem og dermed en et 
ringere arbejdsmiljø. Det kan hverken arbejdsgivere eller -tagere være tjent med. Konkurrence (med øvrige fag?) 
med udlandet skal vi vinde pga vores faglighed og ikke ved at trykke lønnen (det åbner spørgsmålene ikke for). 
Lønnedgang kan også der for accpteres, hvis der samtidigt tages skridt til at styrke kvalifikationer og faglighed. En 
egentlig revision af lønsystemet kan da også diskuteres, ikke nødvendigvis i sammenhæng med lønnedgang og 
færre løntrin der igen, ikke nødvendigvis er det samme som en lavere slutløn. Kvalifikationer og kompetencer skal 
styrkes og derved konkurrenceevnen, personligt og nationalt. 
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vedr. spørgsmål 13. Der er uddannet alt alt alt for mange arkitekter, så der vil aldrig opstå mangel på arkitekter kun 
overflod, og derfor vil lønnen kun blive presset længere og længere ned. 
Vi bør have et standardiseret hierarkisk system, lønnen svarer til. Noget som dette: 5 år medarb. Niveau af 
kompetencer og ansvar I. Løn 100 5 år medarb. Niveau af kompetencer og ansvar II. Løn 110 5 år medarb. Niveau 
af kompetencer og ansvar III. Løn 120 6 år medarb. Niveau af kompetencer og ansvar I. Løn 105 
Væsentlige for det kolegiale arbejdsklima at aflønningen ikke er "alles kamp mod alle", forstået at vi ikke alle hver 
især skal kæmpe vores egen kamp for en fair aflønning. Individuel aflønning kan, i hvert fald i krisetid, betyde 
mistro mod nye kolleger, om hvorvidt de er med til at trække lønniveauet nedad, altså om hvorvidt nogen vælger 
at tilbyde sin arbejdskraft billigt, bare for at komme ind på arbejdsmarkedet,- og ud af dagpengesystemet. 

Øget adgang til forhandling vil måske give øget ulighed, således at kvinderne får lavere løn. Hvilket er noget skidt. 
Ønsker indført kompetencetillæg som suplement til det eksisterende lønsystem med løntrin. (tillæg for 
kvalifikationer IKKE for mere arbejde/flere timer) 
Ønsket til ændring er vel kommet fra arbejdsgiveren og ikke medarbejderen.. I en branche hvor man i forvejen 
lever et liv der nærmer sig en dagslejers og hvor der ikke er tradition for at man honorerer i opgangstider, er jeg 
temmelig skeptisk ved ændringer som denne. Jeg har forståelse for at krisetider giver anledning til ønske om 
lønændringer, men jeg er ikke sikker på at vi løser det på denne måde. Desuden er det svært at forholde sig til 
ændringerne når man ikke ved om ønsket hedder 2,5, 10 eller 20 % nedskæringer. Jeg føler mig overbevist om at 
arbejdsgiveren ikke vil være åben med når det så går firmaet bedre og dermed give tilbage til medarbejderne i 
den sammenhæng. Kunne man forestille sig nogle tvungne krav om indsigt i overskudsrammer der automatisk 
udløste lønstigning? 
 

 

Arbejdstidssystemet 

- jeg mener at visse krav om overarbejde bør udløse automatiske tillæg. samtidig ser jeg det som et problem at en 
medarbejder (i dialog med arbejdsgiveren) ikke kan opspare ferie/timer over en længere periode uden at det 
automatisk skal udløse ekstra udgifter for virksomheden.  
4 månedersperioden er vanskelig at håndtere, men ellers virker systemet. Måske kunne man aftale en anden måde 
at honorere timer der er mellem 37 og 42 pr. uge eller helt afskaffe tillægget her. Hellere det end at man rører ved 
lønskalatrin. 
Absolut nødvendigt at bibeholde overtidsregler i overenskomsten. Selv når de er nævnt dér er det svært at få dem 
overholdt. Er de ikke nævnt vurderer jeg at det udelukkende er til arbejdsgiverens fordel. Mine kolleger udviser 
meget stor fleksibilitet, som overenskomsten sikrer at min arbejsgiver sætter pris på,- i kroner og ører.  
administrations byrden afhænger meget af hvilket system de enkelte firmaer benytter til timeregistrering, med det 
rigtige system er de gældende regler både lette at overskue og administrere for både medarbejdere og firma. Så 
måske en større indsats for at udbrede timestyrings programmer... 1:1 afregning vil skabe et stort pres på den 
enkelte medarbejder for liige at få det her færdigt til i morgen, det bliver sværere at sige fra og firmaet mister sin 
motivation til at planlægge og fordele arbejdsopgaverne. Desuden bliver det væsentligt billigere at lade en person 
arbejde dobbelt så længe i stedet for at ansætte to personer... 
Alle arkitektvirksomheder har/bør have et velfungerende tidsberegningssystem. Uden et reguleret system, vil 
"rovdriften" på medarbejdernes tid forstærkes. Overtidsarbejde er i forvejen et stort problem og det vil forværres 
med lempeligere regler. Systemet skal motivere alle parter til rimelig planlægning. Det kan ikke ske ved 
individuelle eller friere regler. 
Alle tegnestuer jeg har arbejdet på er meget fleksible med overarbejdstimer. Jeg har ikke fået dem udbetalt efter 4 
måneder, hvilket jeg ikke ønsker, men har haft mulighed for at afspadsere over længere tid eller afspadsere når jeg 
går på efteruddannelseskurser. Jeg tror det er et skråplan at slippe det løs med 1:1 timer og at evt. 
overtidserstatning skal aftales på hver tegnestue. Så ender det med at vi sidder og arbejder uden betaling i fritiden 
- fordi man gerne vil løse opgaven godt. :-) sådan er vi mange der har det. 
Arbejdsgiveren har en selvfølgelig interesse i at optimere arbejds-tidsrummet op til en projektaflevering. Derfor vil 
mange komme til at arbejde urimeligt mange timer op til afleveringer (arkitektbranchen er jo næsten 
udelukkende baseret på projekter med deadlines) Dette umuiliggør et almindeligt familieliv.... Mange 
arkitektvirksomheder anvender jo i stor stil praktikanter, der fra skolerne lærer at 'arkitektfaget er en livsstil og ikke 
et job'... en meget usund holdning, hvis man forventer at arkitekter skal være del af et almindeligt samfundsliv. Der 
for - bevar den eksisterende overenskomst og gør opmærksom på at der er rigeligt med arbejdsløse arkitekter at 
tage af, hvis der mangler arbejdskraft. Hellere to stillinger på 37 timer end én på 74 pr uge. 
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Arbejdsgiverne er overhovedet ikke indstillet på at betale overarbejde. Forslaget om at lade det være helt op til 
den enkle er altfor defensivt. Vi risikerer at arbejdsgiverne, som allerede har vænnet sig til at de kun godkender 
overarbejde skrifteligt, så også vil forvente at ansatte giver helt afkald på overarbejder og lader sig nøje med 1:1 
flextid. 
Arbejdstidsreglerne finder i vid ustrækning ikke anvendelse på danske tegnestuer. Dermed ender den ansatte ofte 
med en 1:1 afregning af overtid, da der ikke foreligger formel beordring af overarbejdet. Dette efterlader den 
ansatte uden incitament til at søge overtiden godtgjort som ekstraindsats på anden vis. Omvendt er det daglig 
nødvendighed på mange små- og mellemstore tegnestuer at kunne trække på ekstra kompetencer specielt på lavt 
honorerede opgaver (konkurrencer mv.) 
Arbejdstidssystemet "misbruges" hver dag af begge parter og ja, der skal være helt klare, enkle regler. Chefer må 
vise vejen og holde de 37 timer (er det et kald eller "forretning"). Alle udfører et stort arbejde hver dag men der er 
et alt for stort spild af tid - begræns tidsforbruget: Dette kræver overordnet - Oplæring af bygherrer i byggeriets 
processer, større kollegial respekt, bedre kontrakter, stram styring af ressourcer, bedre planlægning af arbejdet, 
bedre KS systemer, bedre konflikthåndtering, jævnlig firma uddannelse, løbende forventningsafstemning, tegn alt 
i 3D = større samfundsmæssig respekt og forståelse for det arbejde der udføres. Det er et langt sejt træk - alle disse 
forbedringer gør at de 37 timer kan overholdes. Ved overskidelse af de 37 timer kan man med et "månedligt 
klippekort" afregne de overskydende timer. Nogen ønsker dem udbetalt, andre opsparet - lav individuelle 
løsninger - f.eks indbetal alt overarbejde som pension - det er vel det mest givtige. Tillæg bør kun gælde i 
weekender - motivationen må gælde begge veje.  
Arbejdstidssystemet bliver i vid udstrækning ikke overholdt. Der er for så vidt ikke noget i vejen med de 
nuværende regler, men det kan jo være lige meget når de ikke bliver overholdt. Derfor er det vigtigt at skabe 
nogle nye regler arbejdsgiverne forpligter sig på rent faktisk at overholde! Jeg vil hellere have en lidt lavere 
kompensation, mod til gengæld at rent faktisk få en kompensation for overarbejde. 
Behovet for at ændre arbejdstidsystemet er primært fra arbejdsgiverens side i situationer med eksempelvis 
konkurrencer, pressede tidsplaner og styring af bemandingen. 
Bør gøres mindre kompliceret - overtidsarbejde er fleksibelt og økonomisk fordelagtigt i forhold til arbejdsgiver 
men mindre økonomisk i forhold til medarbejderen 
De nuværende 8-ugers regler virker overhovedet ikke - alle synes, at de er tåbelige fordi vores arbejdsopgaver ikke 
følger en 8-ugers rytme. I vores firma er "overarbejde" stort set ikke-eksisterende. Flextid anvendes istedet, så man 
slipper for at betale ekstra. 
De nuværende overarbejdsregler er meget komplicerede at efterleve rent administrativt (42 timers regel, 8 ugers 
periode mm). I praksis betyder dette at reglerne ikke bliver efterlevet på rigtig mange tegnestuer, og afregning af 
overarbejde i praksis er 1:1. Der burde laves en anonym undersøgelse af hvor mange tegnestuer der "snød på 
vægten" her! En forenkling af reglerne - evt med en timeopgørelse per måned og ikke over flere måneder ville 
være lettere at administrere. Og en afskaffelse af 42 timers reglen ville også hjælpe gevaldigt på overskueligheden: 
Alle timer over 37 timer om ugen var til faktor 1.5, faktor 2 i weekend. 

De nuværende regler er en klar favorisering af arbejdsgiverinteresser. Overarbejde skal betales eller afspadseres. 
Arbejdsgiveren har mulighed for at score gevinsten og må bære risikoen ved mangelfuld planlægning af arbejdet. 
De nuværende regler er ikke svære at forstå. Til gengæld er de et godt encitament for arbejdsgiverne til at 
bemande opgaverne, så de kan klares indenfor 42 timer/uge. Og der er allerede undtagelsen med konkurrencer, 
hvor der afregnes 1:1 uanset timetal, hvilket giver meget stor flexibilitet. Jeg tror simpelthen ikke på at 
arbejdsgiverne kan administrere at få friere tøjler, de er langt hen ad vejen bedre arkitekter end de er chefer. 
Den gældende overenskomst bør accepteres på de mindre tegnestuer, hvor den oftes er sat ud af kraft i 
forbindelse med overarbejdtsbetaling, da der aflønnes som var det flex / afspaseringstimer - 1:1. Den faglige 
forståelse mangler hos medarbejdeerne. 

denne udlukker ikke stor mangder af overarbejd uden retfærdig afspadsering. een projekt efter den anden. 

Der bør være tillæg efter 37 timer, også selvom det er konkurrencer man laver. 

Der er behov for at indføre enkle regler, som skelner mellem beordret og frivillig aftalt overtid. 
Der er et fint digitalt lønningssystem, som giver overblik over reglerne hos os, hvorfor jeg ikke har haft problemer 
med at gennemskue forholdene. 
Der er et STORT behov for at reglerne efterleves - og at arbejdsgiverne tvinges til bedre planlægning og ressource 
fordeling. Der hersker en kultur hvor "undtagelsen" er blevet "reglen" og det vanskeliggøres i stigende grad at 
kombinere familieliv og tegnestuearbejde. Privatlivet tilsidesættes i al for høj grad, uden at der kompenceres for 
dette. Hverken overtidsbetaling eller flex-aftale findes! 
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Der er rigtigt at, man ved en ændring af bestemmelserne omkring overarbejde i en mere fleksibel retning, bedre 
vil kunne konkurrere om de store opgaver i udlandet. Men er det attraktivt, hvis det er på bekostning af 
"slavearbejde". 
der er uden tvivl behov for at der fortsat er reglker om overarbejde, men de nuværende regler er for lidt fleksible, 
hvilket er medvirkende til at langt de fleste tegnestuer ikke følger dem 

Det eksisterende arbejdstidssystem er tilstrækkeligt men det bliver generelt ikke overholdt.  

Det er absurd at tænke at arbejsgiveren vil honorere overarbejde med mere end 1:1 hvis ikke der var lovkrav om 
det. Hver gang jeg laver en opgave skal jeg skrive under på en 1:1 aftale om overarbejde for at beholde mit job! 

Det er alt for indviklet.  
Det er forbundet med store udgifter for små virksomheder at administrer det nuværende system, kun meget dyre 
timesagssystem kan holde styr på det. 

Det er fuldstændig umuligt at gennemskue 42-timers reglen. 
Det er mit indtryk at der på nuværende tidspunkt ikke arbejds efter regler på særlig mange tegnestuer. Der 
udbetales ikke overarbejdpenge og der afspadseres 1:1 rigtig mange steder, derfor er det svært at svare på 
spørgsmålende 

Det er mit indtryk at langt fra alle virksomheder følger arbejdstidsreglerne. Jeg arbejder eksempelvis selv i en 
virksomhed der honorerer overarbejde 1:1 i alle tilfælde. Derudover afspadseres overtiden altid, udbetales aldrig. 
Det er vanskeligt at svare præcist på denne spørgsmåls række, da der ikke arbejdes efter disse regler. Kender kun 
til et eksempel på overarbejdsbetaling ! ellers samles der blot ind på flexén, og der ligger heller ikke nogen 
underskrevet flexaftale medarbejdere og ledelse imellem. Ledelsen har ønsket at udsætte dette. Det er som om at 
krise årene har lagt alt vedr. regler, endda på et minimums niveau "øde hen " ! 
Det nuværende arbejdstidssystem er kompliceret, uhåndterbart og for ufleksibelt i forhold til det arbejde der 
foregår på en arkitekttegnestue, hvor der periodevis er behov for ekstra indsats og i andre perioder mindre. Et 
enklere, mere fleksibel og mere gennemskueligt arbejdstidssystem vil være en fordel for alle. Det kræver dog at 
ekstra tid skal varsles betids, så det kan koordineres med privatlivet. 

Det nuværende system er svært at administrere og dermed også uigennemsigtigt for medarbejderne. 
Det nuværende system er unødvendigt kompliceret med normperioder og forskellige tillægsprocenter. Det 
behøver ikke være så stift, og det behøver heller ikke at koste dobbelt i weekenden. 
Det skal bestemt honneres at man overarbejder ellers vil faste arbejdstider fuldstændig ophøre og man vil blive 
misbrugt mange steder. 
Det store behov kommer ikke på baggrund af spørgsmålene, men fra udfordringen med at få udfylt en 
timeseddel.... 
Det vil være mere fleksibelt for MEDARBEJDEREN OG ARBEJDSGIVEREN, hvis man afspadserer/får udbetalt 
overarbejde 1:1, inkl. overarbejde i weekender og helligdage. På denne måde kan medarbejderen selv vurdere, 
hvornår vedkommende ønsker at placere sit overarbejde, og ikke være tvunget til at arbejde fredag aften fremfor 
søndag eftermiddag. 
Først må man desværre fastslå at arbejdstidssytemet ikke anvendes korrekte på alle tegnestuer - mange har 
allerede indføret 1:1 flekstid, mens det der bliver kaldt flekstid de defacto er overtid. Jeg synes faktisk at systemet 
med ekstra tillæg efter 42timer og om weekenden er udmærket fordi det vil gøre arbejde der er fordelt forkert på 
en tegnestue dyrere - dvs. ledelsen har ansvar for at fordele opgaverne til medarbejderne der kan udføre dem 
indenfor den fastlagte tidsramme. Hyppig skyldes overarbejde også uklare aftaler (mellem bygherren og 
arkitekten, men også intern) og ændringer af grundlaget til opgaven. Fra min erfaring ved jeg at det kan undgås 
ved bedre planlægning på tegnestuen og ved at vurdere de enkelte medarbejder bedre efter deres styrker og 
svagheder. Det igen er en opgave til ledelsen. Jeg synes at der er farligt at overlade ansvaret for brug af ressourcer 
på en tegnestue helt til medarbejderne - og især ved at sige "ambitionsniveauet bestemmes selv". Det er ikke 
sjælden at man som medarbejder bliver presset i en situation hvor man bliver nødt til at arbejde over - som man 
ikke selv har ansvar for. I dag giver arbejdstidssystemet i mindst ret til en fair "kompensation" og ledelsen vil kunne 
se at planlægningen af opgaven ikke var godt nok, hvis timerammen blev overskred meget pga overtid. Det 
nuværende arbejdstidssystem er ikke særligt komplicerede og at droppe den til fordel af jøbløn og andre 
særaftaler (projekt, eller opgaver relateret) vil føre hen til en meget mere kompliceret og uoverskueligt system, 
som igen ikke bliver ens for alle ansatte. Derudover skal man (som medarbejder) også forhandle brug af timer på 
bestemte opgaver. og få selv ansvar for hvis opgaver ændres undervejs og derved også tidsrammen. Jeg kan 
allerede se at med de nye systemer skal der også indføres særlige sagsnummere til "forhandling" af løn, 
tidsforbrug og fritid.  
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Generelt er arbejdstidssystemet forringeer de seneste 10 år - særligt når jobbet pga rejsetid giver lange 
arbejdsdage 

Gerne 1:1 aflønning i hverdagen, men 100 % oveni ved arbejde i weekenden. 
Grundlæggende er spørgsmålenes opbygning tendentiøse og viser manglende indsigt i hvordan tingene reelt 
foregår. På trods af en overenskomst, som iøvrigt er blevet væsenligt forringet gennem årene, hersker der ind i 
mellem loveløse tilstande på markedet.  

Har desværre ikke prøvet det i praksis...Det siger så lidt om mine arbejdspladser! 

Har ikke den slags problemer på en lille tegnestue. Men Fuld flextid ville være ideelt. 
Hvis der ikke er helt klare regler for overtidsarbejde, vil vi som ansatte ikke have mulighed for at blive honoreret, 
da arbejdsgiver meget nødigt udbetaler ekstra løn. 

Hvis vi skal op og konkurrere med ingeniører - kræves der et exorbitant lønhop - og dette kommer aldrig til at ske. 
I denne branche kan det være meget svært at styre sit ambitionsniveau mht. arbejdets resultat, herunder forbrug 
af timer/penge. Derfor er det vigtigt at vi som ansatte, bliver honoreret for vores ofte helt urimelige store 
fleksibilitet. 
I det nuværende system er der indlagt en straf for arbejdsgiver hvis han er for urealistisk i forhold til 
deadlines/planlægning/bemandning. Plus at den enkelte medarbejder lærer at stukturer hans tid, eftersom han 
som regl vil blive bedt om ikke at overarbejde. I vores org. har man kun overtid hvis det er beordret overarbejde 
ellers er det flekstid. På baggrund af spørgsmålene/indledning ser jeg kun forringelse. Presset må være stor fra 
arbejdsgivers side? 
I praksis benytter vi på min arb.pl. flextid 1:1 u overarb.betaling. Det betyder, at vi hver især selv tilrettelægger 
arb.tiden, afspadserer efter lyst/behov, og arbejder over, når der er brug for det. At det kan lade sig gøre, hænger 
formodentligt sammen med, at vi i forvejen i høj grad planlægger vores arbejde selv, og en hvis villighed til ikke at 
gå op i +/- minutter. 
I praksis findes der flere firmaer der har 1:1 honorering, med det til følge at der ikke umiddelbart er forskel på 
arbejde indenfor og udenfor 8-16 med det til følge at det går udover fritid, privatliv mv. Derfor skal overarbejde 
der er meget udpræget begrænses i arbejdstidssystemet.  
I stedet for at man automatisk får udbetalt overtid, kan det være en forhandling mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager om man ønsker pengene udbetalt eller man ønsker afspadsering på et tidspunkt hvor man kan få 
størst glæde af det i f.eks. familielivet.  

Igen er jeg bange for at arbejdgiver vil tromle den lille mand.... 

Igen tror jeg den ansatte bliver taber. Der bør være nogle klare regler om hvornår overtid er indtrådt. 
Ingen gensidig fleksibilitet Minder for meget om faste arbejdstider Ringe mulighed for selv at tilrettelægge 
afspadsering Kræver megen styring både fra arbejdsgiver og sagsleder 

Ingen ændringer i arbejdtidssystemet. 
Jeg finder ikke at der bør ændres i arbejdstidsystemet. Vi har en ordning om registrering af +/- timer som løbende 
kan afspadseres eller indhentes af medarbejderen selv, ved information overfor arbejdsgiveren.  

Jeg forstår at lønnen stiger hvis jeg arbejder over...men hvad betyder "rådighedstillæg og jobløn"? 
Jeg har det personligt fint med at arbejde 1:1 og dermed arbejde meget/lidt når det passer mig - flekstid med 
personligt ansvar er glimrende. Men igen mener jeg vi skal sikre flest mulige i arbejde og der sker kun ved at 
overarbejde "straffes". Overarbejde skyldes tildels at planlægning af opgaver er en svær disciplin. Bygherrer kan 
stille alle krav uden at blive mødt med modkrav fx om betaling ved korte tidsfrister mv. Dette skyldes igen frygten 
for konkurrenten siger ja til de dårlige forhold. For arbejdsgiveren kan det bedre betale sig at have færre mere 
fleksible ansatte. Der burde indføres en bagatelgrænse så opsparet overarbejde under fx 37 eller 74 timer 
afpadseres /udbetales 1:1. De 42 timer maksgrænse kunne ligeledes være et gennemsnit over en periode på 1-3 
mdr isteder for pr uge. Så man ikke er inde og se på at hver uge skal holdes under 42 timer.  

Jeg har ikke tillid til at min arbejdsgiver skulle tilgodese mine interesser ift. arbejdstid. 
Jeg har kun meget få gange benyttet mig af "overarbejde". For det meste imødekommer man ved at være fleksibel 
fordi det giver gensidig fleksibilitet. MEN da vi er i et ansættelsesforhold SKAL der være denne lille nødknap som 
kan bruges og nævnes således, at det ikke bliver en sovepude fra ledelsen at skalte og valte med deres 
medarbejderes tid. Ellers forskydes magtbalancen for meget. Hvis en virksomhed har problemer på dette område 
skal sansynligvis løsningen findes et andet sted. 
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Jeg har meget overarbejde, som ikke afspadseres mod et mindre tillæg i lønnen. Alle ændringer som kan betyde 
mere overarbejde vil jeg ikke støtte, men måske i stdet overveje arbejde i en anden branche. Det er generelt et 
problem med meget overarbejde på alle de tegnestuer jeg har været ansat. Det er min opfattelse at arbejdsgivere 
generelt regner med overarbejde i tidsplanerne for at de kan hænge sammen. Det bør ikke kunne betale sig at 
bruge overarbejde i så stor udstrækning.  
Jeg kan godt se at der i visse tilfælde kan være behov for at kunne ansætte medarbejder under en aftale med 
rådighedstillæg eller jobløn, her tænker jeg på projektledere eller byggeledere, samt andre typer mellemledere. 
Men det ene udelukker vel ikke det andet. Som jeg ser det er der behov for to typer. Det må overenskomsten så 
tage højde for. 
Jeg mener at lønsystemet er med til at sikre at lønmodtagerne kan holde en arbejdsuge på 37 timer, og det 
medfører at arbejdsgiveren skal være bedre til at planlægge opgaver og ressourcer, samt sikre at flere kommer i 
arbejde. Jeg er ikke tilhænger af at ændre arbejdstidssystemet. 
Jeg mener, at systemet med overenskomst og arbejdstid, som vi kender, har mange kvaliteter - både for 
arbejsatager og -giver. Hvis vi ikke havede overenskomst, så det skidt ud! Arbejdsgivere har en helt anden 
fordelingsnøgle end ansatte. Jeg kan slet ikke forestille mig, at nogen ville sige: "Bonus" på et godt år. Nej, vi skal 
bevare et gran af socialisme i DK. Det tjener alle bedst!!! 
Jeg oplever at min arbejdsgiver er meget dårlig til at planlægge opgaverne, så hvis jeg ikke havde timesedlen at 
holde mig til, ville jeg lægge alt for mange gratis timer. Som det er nu løser vi det ved forskudt arbejdstid, d.v.s. at 
når en opgave er færdig har jeg som regel noget "1:1 afspadsering" jeg kan bruge fleksibelt. Betalt frokost er et 
levn fra fortiden. jeg er meget glad for den deraf kortere arbejdsuge, men jeg kan ikke forestille mig at det er 
noget vi bliver ved med at have. 
Jeg ser absolut ikke en fordel i at arbejdstiden bliver mere end 37 timer. Det er alment kendt at der i vores branche 
er meget overarbejde i perioder, og det skal ikke komme arbejdsgiveren til gode, da det (ofte) kan være dårlig 
planlægning fra dennes side, der gør at medardejderen arbejdere over. Dog vil en større fleksibilitet (ændring af 
fleks/fix tid) være ønskelig. Men time antallet ønskes ikke ændret.  
Jeg ser umiddelbart ikke noget behov, men kan have svært ved at se hvorledes vi som ansatte sikrer at den rent 
faktisk bliver overholdt. 
Jeg synes overhovedet ikke, at overenskomsten er uforståelig. Man sætter sig ind i den en gang. Jeg synes at det er 
godt, at man er sikret et minimums niveau. Man kan jo altid forhandle om tillæg i den nuværende overenskomst. 
Jeg tror ikke på at partnere på virksomhederne på nogle måde er interesseret i honorereing af timer/ overarbejde. 
For dem handler det i det sidste end at forhandle til deres fordel og det betyder for den ansatte: take it or leave it 
Mht. jobløn, etc. og at medarbejderne er mere selvbestemmende i forhold til at løse opgaver til den enkeltes 
ambitionsniveau, da man ikke skal stå til ansvar for omkostningstunge overarbejdstimer. What???? Hvad er 
formålet at være "selvbestemt" som arbejdstager? Som arbejdstager har jeg jo ingen chance at virkelig bestemme 
hvordan tingene skal være og kan dermed ikke planlægge min tid. (F.eks. en partner kommer efter weekenden til 
projektlederen og vil have forandret en hel masse ting. Skal det så virkelig være den joblønnet, der skal stå for det 
tidsforbrug u.b.?) Jeg synes at arbejdsgiveren har ansvar for at planlægge arbejtstagernes tid!  
Jeg synes, det er fantastisk, at man ofte inden for vores fag kan gå tidligt hjem / tage en fridag mod til gengæld at 
arbejde om aftenen / i weekenden. Det er en flexibilitet, som kun kan opnås, hvis overarbejde honoreres 1:1. Et for 
stort arbejdspres, som giver for meget overarbejde, må medarbejderen lære at sige fra over for (det ved jeg godt 
ikke altid er let, men frihed kan dårligt gøres op i penge - ellers behøvede arkitekter kun arbejde kort tid i forhold 
til mindre uddannede/lønnede, som jo trods alt også overlever :) 
Jeg syntes man kan forenkle reglerne vedrørende overarbejdsbetalingen. Man kunne aflønnen overarbejde med 
én % sats. Samtidig har jeg aldrig helt forstået reglen om 37-42 timer pr. uge. Det tror jeg på ingen måde har 
nogen effekt. Det er stadigt et problem at konkurrencearkitekter ikke aflønnes på lige vilkår som projekterende 
arkitekter. Selvom konkurrencer er styret stramt økonomisk, er det stadig medarbejderne som også må "betale" for 
at deltage. Honorarerne ligger jo langt fra hvad det økonomisk koster virksomheden at udarbejde et 
konkurrenceforslag. Så ingen overarbejdsbetaling til medarbejdere som arbejder på konkurrencer! 
Jeg tror bare at folk vil arbejde mere hvis de ikke har faste arbejdstider - for nogle kan det være en fordel, men 
generelt er jeg imod at tage arbejdet med hjem, for så har man faktisk aldrig rigtig fra og stress-udsættelsen i 
daglig-dagen er større. I forhold til arbejdstimer - synes jeg egentligt at det nuværende system er fint - Problemet 
er bare at der er mange der ikke overholder det!!! og at timerne for overarbejde ofte udbetales/ afspadseres 1:1 - 
frem for 1:1,5 eller 1:2. Så man skulle hellere tjekke arbejdsgiverne efter i sømmere! 
Jeg tror det er farligt at give ejerne af arkitektvirksomheder mulighed for at give folk mere overarbejde uden ekstra 
betaling!!! Problemet er lige nu, at det er svært at konkurrere med andre tegnestuer der har ubetalt arbejdskraft, 
studerende og folk med jobtilskud. Ikke ingeniører, dem kan vi ikke konkurrere på honorar, men på viden og vilje 
Jeg ville rigtig gerne have mulighed for at arbejde mere end 37 timer om ugen mod at få en højere løn som man 
f.eks. kender det fra advokatbranchen. 
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Jeres spørgsmål er generelt lidt svære at besvare, skal man tænke generelt for alle (dvs. hvad man forestiller sig?), 
eller kun svare ud fra egne erfaringer? Jeg er ansat udenfor overenskomst i en ingeniørvirksomhed. Der er 
individuel lønforhandling med udgangspunkt i overenskomsten for arkitekter, og flekstid 1:1. Det fungerer rigtig 
fint, men det er meget afhængigt af at min chef er reel. Men alle virker tilfredse med arrangementet, fordi ingen 
har lyst til at arbejde (for meget) over, men man er i høj grad i stand til at planlægge hvornår man arbejder, der er 
ingen krav til hvilket tidsrum man arbejder i, eller hvor man gør det henne, bare man løser sine opgaver til tiden. 
Men det er svært for nye projektledere at planlægge tiden (både deres egen og andres) men det er en træningssag 
tror jeg.  
Jeres spørgsmål er langt fra virkeligheden. De fleste arbejdsgivere har "husaftaler", hvor man ikke får 
overarbejdsbetaling. Den skriver den ansatte under på sammen med kontrakten. 
klassisk er "reglen" på tegnestuerne, at overarbejde skal aftales og godkendes forinden. Fair nok, men (bygherrens) 
tidsterminer på opgaver og honoraret, vundet i en prækvalifikationsrunde, hænger som oftest ikke sammen, så 
der kan betales overarbejdstillæg på sagen. Stort set ALT overarbejde, bliver derfor honoreret efter 1:1 metoden. 
Konkurrencearbejde er på alle tegnestuer jeg kender, undtaget fra regler om overtid og aflønnes 1:1. Nogle steder 
er der ingen aflønning for overarbejde under en konkurrence. Denne skelnen mellem konkurrencearbejde og 
projekteringsarbejde som deler tegnestuerne i to hold medarbejdere. 
Man svare også "ved ikke" når man er uenig i at spørgsmåler overhovedet er formuleret på en rimelig og saglig 
måde. Hvor er udspillet fra lønmodtagernes side i denne sag. Hvad er alternativet til konkurrence dygtighed, 
fleksibilitet, rovdrift etc.? 
Med den traditionelt store ledighed indenfor faget sker der ofte det i virksomhederne at der ikke udbetales 
overarbejdstillæg (Dette gælder feks med Friis & Moltke). Dette praktiseres på den måde at medarbejderne 
overbebyrdes og samtidigt gives de ansvar for tidsplanen. pligtskyldigt løser medarbejderne problemerne ved 
overarbejde, men uden tillæg. Hvad gør vi ved det ? jeg ved det ikke, men at læsne reglerne vil ikke skabe et bedre 
miljø. 
Men en præcisering og kontretisering vil være på sin plads så det er klart for alle - jeg er da vist blevet snyt for 
meget overarbejde..... 

Min erfaring er at der er stor fleksibilitet i arbejdsgrupperene på tegnesteuerne og at det ikke er tariffen som afgør 
hvorvidt der forekommer overarbejde, snarere dårlig planlægning eller tidoptimisme hos projektlederen. 
Min erfaring er, at kun får ansatte arkitekter honoreres for overarbejde iht. overenskomst. Netop, hvilken situation 
der skal defineres som overarbejde varierer meget fra firma til firma. Kun få steder honoreres overarbejde mere 
end med 1:1. Jeg mener ikke reglerne skal gøres mere fleksible, end de er i dag. Der vil være for stor risiko for, at 
arbejdsgiver kan presse den ansatte til at øget arbejde. Hvordan man tilpasser de danske regler til globaliseringen 
er dog en udfording. Kunne man forestille sig to typer af overenskomster; en for danske projekter og én for 
udenlandske? 
Min erfaring fra flere ansættelser er, at selvom en virksomhed er med i DanskeArk, så bliver overenskomsterne ikke 
fulgt til punkt og prikke. Dvs. når der er overarbejde i en 4 måneders periode, så bliver overarbejde ikke udbetalt - 
ej heller bliver overarbejdstimer overført til en "time-pulje". Det er "bare ærgerligt", at overarbejde ikke er blevet 
afspadseret indenfor den pågældende 4 måneders periode.  
Mine svar er i øst og vest, FORDI overenskomstens overarrbejdstidsregler IKKE TILNÆRMELSESVIS overholdes af 
arbejdsgiver! Der findes ganske enkelt ikke overarbejde i min virksomhed, der findes ej heller en flexaftale - 
tillidsmændene i virksomheden og den flexaftale, der er skrevet og ER til 'forhandling' er konsekvent blevet syltet 
af virksomhedens ledelse gennem de sidste to år. Hvis vi som medarbejdere 'truer' med at ville have 
overenskomstens vilkår, udsætter vi os selv for overhængende fare for afskedigelser. Jeg har desværre ingen 
løsningsforslag på dette problem... 

Må desværre indrømme at jeg ikke er sat særligt godt inde i arbejdstidsreglerne 

Nej 
Nu taler vi stadig 37 timer, ikke? Vi er underlagt en overordnet ramme, som er børneinstitutionernes åbningstider. 
Inden for denne er jeg indstillet på (og praktiserer) fuld gensidig fleksibilitet i 1:1. 
Nuværende overenskomst er rimelig både i forhold til arbejdsgiver og lønarbejdere, men den bliver ikke overholdt 
i praxis i små og mellemstore arkitektvirksomheder. Hvis overenskomsten bliver ændret og gjort endnu mere 
fleksibel end den nu er, har medarbejderne slet ikke mulighed for, at gøre individuelt eller kollektivt op med en 
dårlig overarbejdskultur i de mindre virksomheder. 
Nuværende regler respekteres ikke. Overarbejde forekommer ofte, alle timer honoreres 1:1. Undskyldningen er at 
det samme gør alle de andre firmaer. Flere indviklede regler vil bestemt ikke hjælpe. Måske skal der bare gives et 
fast tillæg (ud over timelønnen) til medarbejdere, der accepterer at arbejde mere end 8 timer på en dag.  

Når jeg svarer ved ikke, er det som regel fordi jeg er uenig i præmissen for spørgsmålet 
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Også her har vi allerde fundet en fin struktur, hvor den enkelte selv styrer tiden. Det fungerer i de fleste tilfælde 
fint. 
Overarbejdsbetaling er nødvendigt. Hvis man arbejder 60 timer en uge, og ikke kan få det afspadseret er det ikke 
mere end rimeligt at man kan få det udbetalt... Reglen med de ekstra 50 % over/efter 4 måneder er umulig at styre 
og administrere for alle! Så det må kunne gøres smartere.... 
Overarbejdstillæg udløst som følge af en stor arbejdsmængde, er oftere tilfældet end en pludselig opstået 
deadline. Som medarbejder er man derfor mere interesseret i at sikre sig rimelig betaling for arbejdsmængden (og 
dermed kompensation for mindre fritid.) Generet er de fleste medarbejdere meget fleksible, så dag til dag 
fleksibilitet er ikke et problem jeg kender til. Overarbejdstillæg motiverer arbejdsgiver til at sætte tilstrækkelige 
ressourcer til rådinghed. 
Overtidsbetaling fungerer ikke hos os. Vi kører med at der kan laves aftale i forhold til konkurrencer - så vi 
arkitekter får altid 1:1.  
problemet idag er at man mange steder ikke udbetaler overarbejde. der afspadseres 1:1 uanset at overarbejdet 
burde have udløst ekstra. men hvis det gives frit er jeg sikker på at der vil komme endnu mere overarbejde. så er 
tilskyndelsen til at begrænse overarbejde væk, og det kan give folk med børn, der ikke kan overarbejde i samme 
grad som folk uden et konkurrence-problem 
På den virksomhed hvor jeg arbejede intil denne måneds udgang blev overarbejde betragtet som fleks i 90 % af 
tilfældene og der bliv ikke udbetalt overarbejdsbetaling. Så stramninger og kontrol, tak! 

På min arbejdsplads er der ingen tillidsmand - ledelsen ser rødt. 
På min arbejdsplads har vi meget sjældent overarbejde. Deadlines bliver overholdt, og hvis der er brug for at blive 
lidt længere, så regulerer vi selv merarbejdet med mindre arbejde en anden dag. Gensidig tillid er vel kodeordet 
for os. Vores chef er på ingen måde urimelig..... og det er vi medarbejdere heller ikke. Vi føler ejerskab for vores 
opgaver. 
reglen om de 50% har jeg aldrig hørt om at nogle tegnestuer overholder. Mit indtryk generalt for tegnestuer er, at 
man skal være glad for at få godtgjort overarbejde 1:1 

Regler om overtidsbetaling er eneste motiv for arbejdsgiverne til at undgå store mængder overarbejde. Ved 
anvendelse af rådighedstillæg skal der absolut indlægges loft over timetal, hvorefter der udløses overtidsbetaling.  
Reglerne idag anvendes i praksis så overarbejde altid honoreres 1:1 for flekstidsansatte. Hvis overarbejde skal 
honoreres skal der laves strammere regler for hvor meget "flekstid" der kan skabes pr. uge eller måned.  
Reglerne overholdes sjældent. I denne virksomhed er alle konkurrencer baseret på særlige konkurrencekontrakter, 
der gør arbejdstidssystemet irellevant. Det betyder gratis overarbejde for arbejdsgiveren. Som ansat føler man 
ikke man kan sige fra fordi der er så mange kvalificerede ledige der gerne vil have en stilling. Det betyder perioder 
med op mod 100 timers arbejde ugentligt til 37 timers løn. Hvis man gjorde min løn op i timeløn, ville jeg tjene 
under den tilladte mindsteløn i Danmark.  

Se mine kommentarer i første afsnit. 
Skal gerne forsimples. Normperiode og tillæg efter en periode er ugennemskueligt. Tlilæg bør forekomme såfremt 
ekemspelvis at man overstige 40t om ugen eller arbejder i weekenden. Samt opdelingen i forskudt arbejdstid og 
afspadsering. 
Som det er i dag, bliver overarbejdstimer udbetalt 1:1. Jeg har indtryk af at det foregår således på mange 
tegnestuer. Derfor vil det være ønskeligt at kompensation for overabejde mere tænkes ind i grundlønnen. 
Som konkurrencearkitekt er der ingen regler at forholde sig til og min nuværende arbejdsgiver vælger ikke at 
udbetale overarbejdstimer med mindre en konkurrence er vundet. Dette ser jeg som et problem. Jeg så gerne 
overtidsbetaling som en regel. Samme regler skal gælde for alle typer af arkitekter. 
Stort set er det at arbejde 1:1 den rigtige løsning, så længe den enkelte medarbejder selv styrer sin opgave/tid. 
Kræver opgaven overtid, skal arbejdsgiveren i god tid informere medarbejderen om dette samt løbende, måned 
for måned, udbetale overtidstillægget. 
Systemet er ikke overskueligt nok, men jeg mener det skal aftales at medarbejdere skal have et tillæg hvis de 
forventes at overarbejde 
Systemet synes noget uoverskueligt for arbejdstagere, det vil være ønskeligt med mere enkle regler, primært for 
arbejdstageren. Arbejdsgiver har typisk specialister til at klarlægge reglerne, softwarestyring, administration m.v. 
En forenkling af reglerne vil gøre systemet mere transparent og kunne bidrage til at skabe mere lighed og 
forståelse medarbejdere imellem og mellem medarbejdere og ledelse. 
Så vidt jeg ved bliver overarbejde aldrig udbetalt på min arbejdsplads, skønt jeg ved at flere har rigtig mange 
timer i "banken". Det skal altid afspadseres, og registeres heller ikke som overarbejde på timesedlen. Kan ikke lige 
huske hvad det hedder, da jeg er på barsel og ikke kan åbne time/sags listen. Men som sagt, har ikke indtryk af at 
overarbejde er noget der koster virksomheden noget, da det ikke udbetales. Var faktisk ikke engang klar over det 
der med de 50% oveni. Er der virkelig nogen der får det nogen steder. Dem har jeg ihvertfalt aldrig hørt om :) 
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the system in DK and in Norge is better by far than anywhere else in the world. Of course it has to change, to 
maintain any possibility of competition outside of this little northern world, but it sure has been mind blowingly 
progre$$ive for the employees. 
Tidligere har jeg arbejdet på projekt uden for Danmarks grænser. Da meget tid går med transport er det svært at få 
det til at hænge sammen med arbejdstid, for der er jo også meget at lave, når man er hjemme på tegnestuen igen 
og derfor kan det være svært at flekse lidt ekstra fritid ind. I sådan en situation vil det være fordelagtigt at lave 
særlig ordning for medarbejderen, så det ekstra overarbejde kan udbetales eller gemmes til senere, når der er 
bedre tid. Generelt har jeg tillid til ledelse på min egen tegnestue, men jeg er opmærksom på at der på andre 
arbejdspladser er et stort pres i "interessetid", særligt i disse lavkonjunkturtider hvor folk gerne gør ekstra meget 
for at kunne beholde deres job. I denne situation er det godt at der er nogle helt klare regler, som ikke kan bøjes 
alt for meget (medmindre det så kan blive klarere men mere fleksibelt) 
Til orientering: Det er rent faktisk et stort problem at mange arkitektfirmaer slet ikke udbetaler 
overarbejdstidsbetaling på trods af at det står skrevet i overenskomsten. Det er desværre anvendt praksis. Ansatte 
bryder sig naturligvis ikke om at konfrontere deres arbejdsgivere med dette, ofte er løsningen at den ansatte 
"justerer" med timetallet i stedet, så det svarer til det udførte overarbejde. 
Uden tillæg anser jeg vi kommer til at blive presset til mere overarbejde fordi det ikke koster virksomheden ekstra 
lønkompensation. Overarbejde kan ikke undgås, men minimeres - men det er ikke alle arbejdsgivere, der er gode 
til at planlægge. En del små tegnestuer betaler jo ikke engang overarbejde selv om de burde iht overenskomsten.  
Udvid 5 timers reglen til 7 timer om ugen. Nedsæt weekend tillæget til 50% som på hverdage, da mange hellere vil 
arbejde over en sødnag aften end fredag aften. 
Umiddelbart kan jeg se rimeligheden i at ændre arbejdstidssystemet, men virkeligheden opleves som en anden, 
hvor arbejdsgiveren da må have en stor fordel i at kunne trække på folk i overarbejdessammenhæng i stedet for at 
ansætte flere hænder. Pga den øget konkurrence internt arbejder mange "grå timer" og jeg oplever som oftest at 
arbejdsgiveren får flere timer end de betaler for. Især de unge er tilbøjelige til at sidde længe og føler sig ikke det 
er ok at skrive det reelle timeforbrug på. At kunne se guleroden i den anden ende i form af mulig afspadsering er 
for mig en afgørende faktor for at lige give den en ekstra skalle op til f.eks. en aflevering. Hvis den hed "opgave i 
given tidsramme" er jeg fuldstændig overbevist om at kvaliteten af arbejdet vil falde. Kreative brancher har brug 
for en eller anden form for gulerod til medarbejderen. Pt. hedder den tid til at restituere ovenpå nogle lange 
arbejdsdage.  
Ved ansættelser på 30 timer olig. er det er problematisk at ovettidsbetaling (1:1,5) stadig først sker fra 42,5 timer. 
Jeg har oplevet mange uger hvor jeg har lagt fx. 40 timers arbejde, men hvor det kun tæller som flex-tid da jeg er 
på en 30 timers kontrakt. Jeg underviser ved siden af, så det fylder meget i hverdagen, når jeg er nødt til at lægge 
40 timer på 4 dage!  

Vi arbejder allerede med flextid 1:1 og har, på grund af svære vilkår for planlægning, stort set altid overarbejde. 
Vi følger allerede en model hvor et vist omfang regnes for selvalgt overarbejde som honoreres 1:1, men har stadig 
på baggrund af den nuværende overenskomst muligheden for at tale om beordret overarbejde, som lønnes efter 
overenskomsten.  
Vi har flextid i hverdagene og det fungerer fint. Det er ikke min oplevelse at overarbejde skaber mistro blandt 
kollegaer. Vi må kun udføre beordret overarbejde og det fungerer fint. Jeg synes det er vigtigt at hvis man 
eksempelvis er beordret til at arbejde en søndag, at man får ekstra penge, da det er der de fleste mennesker ser 
familie og venner, hvilket gør at det influerer på ens privatliv. Det er min oplevelse at mange projekter "ryger af 
sporet" pga dårlig planlægning og man derfor er nødt til at sidde dag og nat de sidste 14 dage. Dette betragter jeg 
i høj grad som et ledelsesmæssigt problem. Hvilket leder mig frem til at jeg synes det er vigtigt at man 
kompenceres via overtidsbetaling når man arbejder 70 timer om ugen. 
Vi har opnået aftaler omkring arbejdstid ved deltagelse i konkurrencer som tegnestuen deltager i således at der 
udbetales en bonus hvis vi vinder, og med en indbygget max. arbejdstid som honorerers 1-1. Ordningen skal fra 
sag til sag godkendes af deltagere i konkurrence. 
Vi opererer pt. på tegnestuen med en flekstidsordning, hvor overarbejde "honoreres" 1:1 med flekstid, som 
tilsyneladende ikke bliver udbetalt på noget tidspunkt. Ikke alle er gået frivilligt med til denne ordning, der skaber 
utilfredshed og forventninger fra ledelsen om, at medarbejderne er til rådighed når der er behov - hvilket 
resulterer i meget lange perioder med overarbejde - perioder på 60-70 arbejdstimer om ugen, hvilket især 
børnefamilierne lider meget under. Det giver helt klart virksomheden en forbedret konkurrenceevne, idet det 
giver ledelsen mulighed for at acceptere bygherrernes ofte urimeligt korte tidsfrister uden ekstraomkostningerne. 
Men der er stor utilfredshed - også på kollegaernes hjemmefronter, hvor det skaber mistillid og dårlig stemning. 
Mange kæmper for deres parforhold og familiens sammenhold.  
Vi skal væk fra "stempel ind og ud" kulturen og vi skal have bortskaffet tåbelige regler og 50 & 100 % i overarbejde, 
men det skal ske på en gensidig tillid arbejdstager og giver således vi ikke kommer ud i peaks perioder med meget 
arbejde og perioder med intet arbejde. 
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Virksomheder, især store kontorer bør monitorized mere præcist, så de ikke ødelægger studerende og andre 
fagfolk. 
Ændring af reglerne, så bliver enkle. Der er "ingen", der fordtår, og specielt de unge er ligeglade med regler om 
overarbejde, og fagligt engagement. 
Årsag til et behov for justering af overtidsbetaling beror primært på at det pt. er vanskeligt i det daglige at få en 
fornemmelse af hvornår man får "kredit" for overarbejde og hvornår det glider ind i den samlede pulje af 
afspadsering/flextid. Dog synes jeg overordnet at det er fint at man kan sparre tid sammen over flere måneder, 
som f.eks. kan afspadseres over en længere sommerferie med børn. 
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Bilag 2 Konstruktørforeningens kvalitative rådata 

Bilaget viser respondenternes kvalitative vurdering af løn- og arbejdstidssystemet herunder forslag til ændringer. 

Antal besvarelser om lønsystemet: 79 fra Konstruktørforeningen 

Antal besvarelser om arbejdstidssystemet: 56 fra Konstruktørforeningen 

 

Lønsystemet 

alt handler ikke kun om individuelle ønsker og krav. Hvor er solidariteten ? 
Antallet af løntrin bør være uændret da det er nemt at forholde sig til. Dog bør lønniveauet svare til mindst det 
som arkitekterne har da det typisk er konstruktørerne der har det største overblik og det tungeste arbejdspres rent 
tidsmæssigt kontra antal af opgaver. Dette skal klart forbedres. 

Arkitekter og konstruktører skal have samme antal løntrin for udførelses af samme arbejdeområder. 
Der er alt for mange "svage" medarbejdere som aldrig får tilkæmpet sig den løn de er berettiget til ganske enkelt 
fordi de ikke tør - det vil være et kæmpe tilbageskridt og et knæfald af de store over for arbejdsgiverne som jo kan 
være nok så flinke men det er er jo penge det drejer sig om. Hvis i går med til en sådan forandring kan man stille 
spørgsmål ved fagforeningens berettigelse.  
Der er for mange medarbejdere der ikke på egen hånd kan opnå et tilstrækkeligt tillæg som minimum udligner 
den lønstigning man ellers skulle ha' fået - arbejdsgiveren kan i for høj grad presse den svage medarbejder. 
Der findes ikke virksomheder der giver ud i gode tider, kun virksomheder der skærer ned i dårlige! vi kan ikke 
diskutere lønnedgang så længe alt andet i vores samfund stiger, behovet for penge hos den enkelte borger stiger i 
takt med forbrugsvarers stigende priser. Hvis der endeligt skal gøres noget på lønområdet, skal vi slutte på det 
niveau vi er nu og fuldstændigt nedlægge skala lønen fra i morgen. hvis vi sætter slutlønen ned, vil det betyde at 
en række "senior" medarbejdere bliver trykket med ned i løn. 
Det der burde ændres er lønforskellen mellem konstruktører og arkitekter. Lønforskellen - især på slutlønnen - er i 
dag alt for stor. Den store forskel i lønnen er ikke begrundet i ens arbejdsopgaver eller ansvar - men er alene 
baseret på om ens uddannelse oprindeligt var akademisk eller ej. Slutlønnen for konstruktører skal derfor hæves - 
ikke sænkes. 
Det eneste der kommer ud af at sænke slutlønnen, er at det bliver normen for aflønningen i de fleste tilfælde. Der 
er jo ikke noget krav om at arbejdsgiveren vil give et tillæg uagtet hvor dygtig man er. Mange firmaer følger 
overenskomsten og giver ikke tillæg. Så en lavere slutløn giver kun en samlet lavere løn til alle. Så her skal vi stå 
fast. Arbejdsgivere her kun et mål der er at minimere omkostninger og effektivisere produktionen, det gør man 
ikke hvis man tilbyder tillæg til alle. Så alt tale om lavere slutssatser er rent bluf. 
Det er afgørende at arkitektvirksomhederne kan belønne kompetencer og arbejdsindsats. Et nyt system vil også 
give mulighed for at holde på medarbejdere PÅ TRODS af manglende kompetencer, men med en løn der passer til 
det er kan faktureres for deres timer.! 
Det er en stor forringelse af nuværende lønsystemet at alle ovenstående spørgsmål bliver satte i spil. Der vil blive 
rigtig mange medlemmer som bliver ramt på deres privatøkonomi, især fordi der "forhandles" om en tilstrækkelig 
løn. Det har ikke min opbakning!  
Det er et problem at forhandle løn med en arbejdsgiver der ikke er indstillet på lønforhandlinger og som altid 
søger at komme så tæt på den fastsatt løn i en lavere skala. Splid mellem kolegaer, dem med spisse albuer får mest 
ud af det og dem der er tilbageholdende får ikke noget som helst og vil over tid komme merre og mere bagud 
rent lønmæssigt. 
Det er min opfattelse at lønniveauet i dag, ligeledes fastlagt ved individuelle lønforhandlinger. Problemet med 
lavere slutløn er at lønniveauet bliver svære at trække op, idet rådgivende virksomheder altid kan postulerer at 
markedet er presset samt at der er behov for løntilbagehold ? for at ruste sig til dårligere tider.  
Det er min vurdering at de "skarpeste" albuer ikke altid er de skarpeste knive i skuffen, hvorfor mange kompetente 
medarbejdere ikke vil få den løn der passer til deres kvalifikationer. 
Det er naivt at tro at men kan fast holde samme lønniveau som de nuværende. En laver slutløn vil medføre en 
generelt laver lønniveau fordi ikke alle vil være dygtige nok til at forhandle sig til et tillæg, og arbejdsgiver vil 
udnytte dette. Jeg mener at forslaget med en lavere slutløn uundgåelige vil skabe et A og B hold. 
Det er vigtigt at give mulighed for individuel mulighed for andre løsning. Det skal jo ikke være lønen som 
bestemme om man arbejder godt for firmaet. Måske mulighed for partnerskab f.eks. 
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Det for tiden virkende lønskala-system virker umiddelbart ok. De kollegaer jeg kender i branchen forhandler ikke 
eller meget sjældent særskilte løntillæg - ved indførelse af lavere slutløn vil det umiddelbart resultere i lavere 
lønninger.  
Det foreslåede lønsystem med mere individuel forhandling, vil betyde mere "konkurrence" mellem medarbejdere 
og i sidste ende give et meget dårligere arbejdsmiljø.  
Det har indtil for nyligt (inden krise mv) været muligt individuelt at forhandle tillæg mv. der derved sikrer en bedre 
aflønning af den enkelte medarbejer. Derimod kan disse tillæg opsiges i krisetider, hvilket er tilfældet på langt de 
fleste tegnestuer og i disse tider er lønsystem med større individuel forhandling selvfølgelig problematisk. 
Det hænger jo slet ikke sammen at arkitekter ligger væsentligt højere på sluttrinnet end konstruktører, hvem laver 
arbejder? 
Det kan ses som et problem ved lavere skala- og slutløn, at øget adgang til individuel lønforhandling, primært vil 
tilgodese den ærgerrige medarbejder, fremfor den dygtige/flittige (hvilket heller ikke vil være til virksomhedens 
fordel i længden) Øget mulighed for - og følgelig nødvendighed af - individuel lønforhandling, på bekostning af 
skala- og slutlønniveau, vil understrege virksomhedens styrkeposition ved en lønforhandling, idet virksomheden i 
sagens natur har kendskab til alle de ansattes lønforhold - i modsætning til medarbejderen - og som sådan har 
bedre forudsætninger for at lægge pres på de medarbejdere der er jævnt gode og flittige - men måske ikke lige 
har nøgle/spidskompetencer virksomheden ikke kan tåle at miste. 
det vil blive meget usikkert for folk at købe bolig - hvis de baser det ud fra en løn indtægt med 1/4 del beståenden 
af tillæg som kan smutte ved lavkon el. når chefen ikke mener man har disse kompertancer/arbejde mere som gav 
tillægget. 
Din frie forhandling giver primært forbederinger set med en arbejdsgiver øjne. Den formentlige lavere startlløn 
nævnes ikke her, men denne vil give arbejdsgiveren en større frihed til at honorere den/de medarbejder de mener 
skal have mere. Samlet set tror jeg at lønnen vil blive lidt lavere som situationen er nu, og konkurrancen i branchen 
taget i betragtning. Det er også muligt at flere firmaer vil træde ud af overenskomsten. Der en en stigende tildens 
til at ARK/ING fusionerer og dermed forsvinder overenskomsten! 
En arbejdsgiver vil altid betale det lavest mulige beløb det er derfor vigtigt at lønen stiger automatisk. at ændre på 
løn trinene vil være det samme som at skyde sig selv i foden og efterfølgende gnide salt i såret !!!!!! 
En lavere slutløn vil automatisk give en generel lavere løn for alle, da arbejdsgiveren vil følge denne. Der skal ofte 
en god forhandlingsevne til at få et tillæg til slutlønnen og der er ikke alle der lige forhandlingvante og kan få 
noget ud af det.  
En mere udbredt kultur for at forhandle sin egen løn, på baggrund af sine resultater, færdigheder og kompetencer, 
vil medvirke til en større retfærdighed i forhold til de lønforskelle, der er imellem kollegaerne - fx i sin egen 
projektgruppe. De mangle løntrin virker som en hæmsko i forhold til at forhandle en mere rimelig løn til sig selv, 
hvis man fx selv har kompetencer og færdigheder på et højere niveau end de kollegaer, der har været i branchen 
10 år længere end dig selv. Det er uretfærdigt! De mange løntrin er også en hvilepude for mange. 

en ændring af lønsystemet vil medføre at min samlede månedsløn vil falde da jeg ikke er god til at forhandle. 
Er der lighedstegn mellem individuel løntillæg og en lavere slutløn/skalatrin? I de fleste virksomheder er der 
behov for medarbejdere med forskelligartede kompetancer, der som oftest vil uløse en form for tillæg. Men dette 
tillæg forringer ikke de øvrige ansattes slutløn. Hvis en medarbejder ikke påtager sig ekstraordinære opgaver, 
ansvar ellet tilegner sig ekstra ordinære kompetancer, er slutlønnen fortsat den samme som altid. 
Erfaringsmæssigt er det ikke dem der er dygtigst der får mest i løn, men dem der hævder sig selv af og til på 
andres bekostning. 
Et system med lavere slutløn og individuelt forhandling om tillæg, vil kun sikre dem der er gode til at forhandle en 
ordentlig løn. Ren ud sagt kan en dårligere medarbejder der er god til at forhandle få en bedre løn end en god 
medarbejder der er dårlig til at forhandle. Jeg vil ikke få en stor tillæg, da jeg ikke er så god til at forhandle. Lad os 
beholde det system vi har, men med nogle få justeringer. Jeg har pt. ingen forslag  

Forslag: de først 5-7 år med løntrin derefter forhandling (hjælper nye i faget, og sikre god arbejdskraft) 
Forslaget vil gå hen og blive alm. standard, der er manger der ikke forhandler tillæg. Det ville være skønt hvis det 
havde indvirkning her i krisen, men bagefter vil der ikke bare automatisk blive forhandlet tillæg. Det vil blive en 
generelt lavere løn. Uden at virksomhederne sætter honoraret ned. 
Godt med automatisk lønudvilking for dem der ikke har kompentancer til at forhandle. Men også en smule 
mangelfuldt når man så er kommet til sidste lønstrin - så går man automatisk i stå lønmæssigt. Måske skulle der 
blot sikres en løbende lønudvikling uden faste trin. 
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Hos os hjælper vi meget hinanden, nogen gange er man sagsarkitekt nogen gange konsulent ifht. brand mv, 
nogen gange tegne assistance. Så det er svært at opdele hvilke kompetancer hvem har og hvor ofte de udnyttes. 
Fx får stort set alle sagsarkitekt tillæg, da det ikke er muligt at skelne, hvem og i hvilke perioder man er 
sagsarkitekt. Så for at ingen bliver snydt, får alle tillæg, selvom de ikke arbejder som sagsarkitekt. Det vil være 
meget svært at forhandle yderligere tillæg. 
Hvis der indføres et lønsystem med lavere automatisk slutløn og øget adgang til at forhandle individuelle tillæg 
skal den samlede lønpulje som minimum sikres. Det vil sandsynligvis i praksis være u muligt at kontrollere - og 
arbejdsgiverne kan misbruge lønsystemmet til at sænke lønudgifterne.  
Hvis foreslaget accepteres, vil det medføre en generel lønnedgang i branchen. Hvis ikke man i virksomhederne 
påtager sig en lederrolle, er der intet løntillæg at komme efter. Alle kan ikke være ledere, og derfor vil dette 
indgreb medføre en stor lønnedgang.  
Hvordan ved den enkelte medarbejder, hvad ens konkrete løn bør være i forholdet til ens ancenitet. Det er min 
opfattelse af det nuværende lønsystem, at det er din basis løn. Så kan man individuelt forhandle ud over dette, 
hvis man har spidskompetenser man mener, der skal honoreres. Hvis det foreslåede system skal indføres vil det i 
krisetider medfører, at arbejdesgiverne har nemt ved, at tvinge medarbejder ned på et lavere lønniveau. Dette er 
da sket her under denne krise. Det er problematisk. 
I den virkelighed jeg kommer fra er der ikke fair play, og der er da ingen grund til at spille hver andre ud mod hver 
andre når der skal forhandles individuelt, det er da kun hvis vi er superliberalister det kan vinde genklang - hvis vi 
ikke har en beskyttelse i et aftalt løn niveau og en forhandling på kollektive plan så har vi ikke brug for 
fagforeningen. 
i forhold til regler i andre lande og for arkitekter som kommer til DK. i forhold den enkeltes kompetencer og 
stabsfunktioner på tegnestuen -udarbejdelse af tillæg til løntrin. Kan god se at 7 trin måske er nok, så har den 
enkelte udviklet et godt kendskab til de forskellige projektopgaver på tegnestuen og derefter er det forhandlinger 
om lønen iht stabsfunktioner, projekleder, sagsarkitekt mv. 
I især mindre virksomheder, kunne man frygte at der over en årrække vil vise sig en tendens med lavere 
lønudvikling end hidtil. Dette skyldes at man i mange mindre virksomheder ikke har en fast rutine i forhold til 
afholdelse af medarbejder samtaler og lønforhandling. Det vil kræve mere "banken i bordet" fra medarbejdernes 
side. 
I korte træk er det såvidt ok at ændre lønsystemet til lavere slutløn med udviget forhandlingsmulighed, dog vil det 
i disse tider med 100% sikkerhed betyde lønnedgang i sidste ende. Mange af mine kollegaer er blevet afskediget 
de sidste 18 mdr. desuden er samtlige tillæg blevet inddraget hos alle tilbageværende medarbejder og det på 
trods af at os som står tilbage besider store værdifulde kompetancer for virksomheden og desuden løber meget, 
meget hurtigere til en væsentlig lavere løn end for 12 mdr. siden. Dette er IKKE tilfredsstillende... 
I krisetider vil det ?aldrig? blive nogen fordel med færre løntrin og lavere slutløn. Arkitekt virksomheder har aldrig 
været de bedste til at tjene penge, hverken i gode eller dårlige tider, så hvis man påtænker, at indføre det nye 
lønsystem vil det blive meget sværere at forhandle sig frem til en god løn, for hvornår er det gode tider for 
arkitektfirmaer? 
I og med at alle ansatte på nuværende tidspunkt allerede kan forhandle tillæg ser jeg ikke et større behov for at 
ændre lønsystemet. 
Individuelle forhandlinger mindsker givetvis forbundenes forhandlinger, men det samlede forhandlingsarbewjde 
bliver større. Jeg er selv i en situation, hvor de nuværende lønmtrin ikke sikrer min løns udvikling, så jeg foretager 
allerede egne lønforhandlinger. Fordelen er at det minder mere om ansættelse ved entreprenører og producenter.  

Ingen yderligere bemærkninger 
Jeg er 29 år gammel og ja, arbejdsløsheden er blevet skræmmende høj de seneste par år. Men det kommer til at 
gå fremad på et tidspunkt og på det tidspunkt bliver det et problem for samfundet, for at få nok arbejdskraft ? 
herunder især nogen som os.. Så derfor mener jeg, at det på sigt er til fordel for os konstruktører, hvis systemet har 
et mere fleksibelt lønsystem, som vi på sigt vil drage fordel af.  
Jeg er bekymret for, at arbejdsgiverne vil udnytte situationen med begrundelse i lavkonjunktur til at sænke 
lønniveauet generelt med dette nye lønsystem. Man kan med god grund frygte at delen om "øget adgang til at 
forhandle individuelle tillæg" blot er et "tomt" løfte, som ser godt ud på papiret - men efterfølgende ikke bliver 
anderledes end den er i det nuværende lønsystem. Jeg mener med dette, at der altid har været muligheder for 
forhandlinger om individuelle tillæg - og derfor er det nye lønsystem blot en sænkning af slutlønnen. 
Jeg er overbevist om at et nyt lønsysstem vil være til skade for den overvejende del af lønmodtagerne og vil give 
en reallønsnedgang som på lang sigt vil skade interessen for faget. 
Jeg er usikker på om øget individuel lønforhandling rammer den brede målgruppe på en positiv måde. Eller om 
forhandlingssvage medarbejdere bliver dårligere stillet.  
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jeg føler ikke der er behov for at ændrer det nuværende system - skal det ændres skal skalaen udvides til 13 trin 
som ark. Lidt mindre i starten og det samme til slut. Fra 58 år og frem skal der indarbejdes en senior politik, som 
skal være med i en kommende overenskomst, arbejdsgiverer vil ikke på eget initiativ lave en ordning, der evt. vil 
belaste dem økonomisk.  
Jeg har erfaring fra tidligere arbejdsplads uden automatisk løntrin og med udelukket individuelle 
lønforhandlinger, at det kan skabe splid og dårligt sammenhold mellem medarbejdere. Jeg mener generelt at 
lavere automatisk slutløn og øget adgang til at forhandle individuelle tillæg er til størst fordel for arbejdsgiver. 

Jeg mener at løntrinet ligger i et fornuftigt leje, men det er ikke tydeligtgjort i overenskomsten at lønnen er det er 
en basisløn og at virksomheden skal se på medarbejderens kompetencer for at komme frem til den reelle løn. 
Jeg mener at startlønnen bør være højere samt at slutlønnen kan være lavere, da ældre medarbejdere ikke altid 
arbejder med samme produktivitet som de yngre, men på trods deraf som oftes får en højere løn.  
Jeg mener det vil være fint at kunne forhandle individuelt omkring løn. Det vil personligt give mig meget bedre 
muligheder for at opnå den løn jeg mener jeg vil være værd 
Jeg mener ikke der er behov for at ændre lønsystemet som det er idag. Systemet er et resultat af forhandling af 
konstruktørforeningen/ medlemmer 
Jeg mener lønsystemet virker bedst på den måde det er i dag. Der er for mange der vil ende med en for dårlig løn. 
De bedst kvalifiseret vil ikke altid blive honoret, det vil være dem der snakker bedst der vil honoret... 
Jeg mener vi lever i en verden hvor vi skal være meget fleksible, især hvis konjekturerne har så store udsving. Men 
lønforhandling er en individuel sag nogle er bedre end andre og derfor vil der altid være en forskel. Jeg selv har 
stået i en situation hvor alle os med tillæg udover tariffen er gået ned i løn mens den del af mine kollegaer ikke har 
tillæg der var det ikke lovligt at skære yderligere i deres løn. Det mener jeg er urimeligt da jeg yder noget ekstra 
med de tillæg jeg har fået. Jeg syntes i starten af ens karriere skal der være nogle fast lønrammer måske de første 5 
år derefter skal der så være nogle tillæg man kan stile efter men den er svært lige sådan at give et konkret bud 
Jeg synes det nuværende fungere udmærket, idet at du er sikret en årlig lønstigning spcielt når det sidste løntrin 
er passeret, og der er altid mulighed for at supplere med løntillæg. 
Jeg synes jeg klart at det er en DÅRLIG idé i denne periode med lavkonjunktur, hvor branchen fortsat, som jeg 
oplever det i min hverdag, er i knæ. Bedre at vente med det, så det ikke startes op, sådan at det udgangspunkt 
man kan forhandle netop nu forringer medarbejdernes realløn. Vi ser f.eks. horribelt lave honorarer på 
rådgivningsydelser i denne tid, lidt groft skåret; hvad der tager 3 måneder at bryde ned, tager 10 år at bygge op 
igen, kunne frygte det samme ville kunne ske med lønnen. 

Jeg syntes at det er fint sådan som det er, også selvom jeg selv forhandler min løn da jeg er kommet forbi slutløn. 
jeg syntes faktisk at nye medarbejdere med lav ancinnitet eller slet ingen ancinnitet er bedst stillet med klare spille 
regler fra start af. Derpå forhandles alligevel løn og tillæg efter et par år i virksomheden eller i på en ny tegnestue. 
Syntes personligt at der skulle være flere løntrin og højere slutløn/trin.  
Jeg syntes systemet fungere med faste løntrin samt forhandling om tillæg der matcher ens kompetencer. Jeg vil 
være bange for en gennerelt lavare løn hvis det bliver op til medarbejderne selv at forhandle, for 
firmaerne/lederene er ikke rustet til denne opgave/forhandling. 
Jeg tror ikke virksomhederne vil give den fulde løn efter kvali., da det kan være et problem at fakturere en høj 
timeløn for en ung medarbejder.  
Jeg tror ikke ændringen vil ikke gøre arbebjdsgiverne mere forhandlingsvillige. Som medarbejder er man 
interesseret i den højest mulige lån. Den fås efter min mening ved en automatisk høj skala-løn samt mulighed for 
at forhandle tillæg. Det er jo det vi har i dag! Hvordan firmaets/firmaernes overordnede konkurrence-evner ser ud i 
forhold til udland / ingeniører eller andre, er udenfor min kompetence.  
Jeg ved fra flere fra studie tiden kun for satsen fra KF, og ikke en snus mere, Og det vil firmaerne fortsat gøre især i 
disse tider. Og mht. samtale omkring kursus penge fungere ikke, så hvorfor skulle lønforhandlinger begynde at 
virke. Jeg mener det kun vil værer positivt for firmaet. 
Konstruktører i Arkitektvirksomheder som har samme funktion som en ældre projekterende arkitekt får væsentligt 
mindre i løn i forholdt til løntrin... - det er et problem som burde være rettet op for længe siden. 
Lønsystemet er pt. at man stiger i løntrin automatisk, hvilket egentlig er udemærket. Hvis slutlønnen sænkes, bør 
der indbygges et gennemskueligt system i de enkelte virksomheder, hvor man kan få tillæg i forhold til de 
funktioner/kompetancer/indsatsen, man lægger i arbejdet. Det kan naturligvis være vanskeligt at opbygge et 
sådant system og det vil formentlig også begrænse størrelsen af tillæget. Jeg er ikke en af dem med gode 
forhandlingsevner, og vurderer at dette vil kunne blive til arbejdsgivers fordel og til min ulempe, til trods for at jeg 
har arbejdsopgaver med et større ansvar. Det vil helt klart blive en opgave for fagforeningerne, at råde 
medlemmerne i hvor meget man kan forlange i tillæg, såfremt forhandlingsprincippet indføres. 
Man skal honoreres hvis man tager efteruddannelse. Det skal være mere gennemskueligt hvornår man er i 
berettiget til at forhandle om mere i løn.  
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Min erfaring er at i nedgangstider, bliver ens kompetencer ikke belønnet overhovedet, da firmaet skærer helt ind 
til benet. Og jeg vurderer at ændring i skala løn vil gøre dette mere mærkbart. det er er i nedgangstider, man har 
behov for overenskomst løn med løntrin. 
Min nuværende arbejdplads giver kun skalaløn, også selv om jeg har 30 års erfaring. Derfor svært med 
forhandlingsløn i firmaer med denne holdning. Bliver sluttrinnet laver risikerer man at blive på det når der ikke 
længere er "tvangsforhøjelser" via. løntrin. For 4 år siden ansat i tilsvarede virksomhed, hvor der var årlige 
lønforhandlinger og her kan jeg godt se det positive i systemet, når man værdsættes efter kompentance. Til 
gengæld ser jeg risiko for splid kolleger imellem. Det kan arbejdsmæssigt give bagslag. 
Mit eget eksempel: Det lille tillæg jeg gennem flere hårde forhandlinger opnåede, blev sløjfet som det første under 
krisen. Hvis mindstelønnen skal være mindre end i dag, så vil vi stå tilbage med en meget lille løn. Jeg tror ikke på, 
at så snart der vindes flere konkurrancer end normalt, altså at det begynder at gå bedre, så vil virksomheden 
forhandle løn. Jeg er skeptisk.  
Nuværende system er fint og virker på mange måder som et positivt gode i en stresset hverdag. Men det er et 
problem, at tillæg er fjernet fuldstændigt i min virksomhed (eller tæt på..). Derfor bliver individet ikke belønnet for 
indsats mv. i nuværende nedgangstid. 

Overskudsdeling efter i samarbejde at have afgivet tilbud på projekter. 
Pga. krisen, har arbejdsgivere flere steder fjernet løntillæg, hvilket primært er gået ud over de "svage" forhandlere. 
Et lønsystem med flere løntrin ville gavne disse. 
Som jeg ser det handler det hele om hvilke kompetencer den enkelte medarbejder har samt hvor god et 
forhandler-gen vedkommenet har. For mit eget vedkommene har jeg kompetencerne, men mine forhandler 
egenskaber er ikke i top. Jeg er derfor bange for at det i mit tilfælde på lang sigt vil betyde en nedgang i lønnen.  
Syntes det er dårligt at rejsetid ikke altid betales af arbejdsgiveren uanset hvornår på dagen rejsen foretages. Fx 
når vi tage til møde i norge og kommer hjem samme dag. 

Syntes det fungere ok i dag, er tilfreds men min nuværende løn og udsigt til lønstigning hvert år. 
Systemet er godt som det er nu, men der gives bare alt for store tillæg, hvilket er med til at undergrave den 
enkelte virksomhed, og ikke mindst hele landet. Gælder alle brancher i lille "dejlige" DK 
Vi har oplevet et ultimatum hvor vi enten skulle aceptere opsigelse af alle tillæg, eller betragte os som opsagt. Det 
var ikke til forhandling. Efterfølgende har sagsarkitekter fået tilbud om meget små rådighedstillæg, som ikke 
dækker 10% reglen for rådighedstillæg. Tilbudet blev forhandlet i samarbejdsudvalget, men kun ledelsens krav 
om at man blev fyret hvis man takkede nej blev ændret (efter at vi havde haft fagforeningerne ind over). 
Kvalifikationstillæg og funktionstillæg er definitivt afskaffet, hvilket reelt betyder at bygningskonstruktører ikke 
kan få tillæg. Så alt i alt er vores erfaringer med forhandlinger med ledelsen om lønforhold meget negativ. Alt 
andet end en solidarisk model, som vi har, vil være en katastrofe i disse nedgangstider hvor arbejdsgiverne viser 
deres sande ansigt.  
Vores lønskala bør ligne vores kollegaers og kompetencetillæggene bør afskaffes og erstattes af forhandling af 
tillæggene.  
 

Arbejdstidssystemet 

"at arbejde 74 timer en uge og 0 ugen efter giver ikke mening" - Branchen har ikke for meget at lave og starten på 
fremgang skal gerne medføre flere får jobs og ikke at nuværende ansatte arbejder for 2! 
alt for kompliceret, det skal gøres med enkelt og min vurdering er at de fleste virksomheder kan finde en rimelig 
løsning på overarbejde. 

Arbejdsgiveren får sjældent af bygherre, de antal uger der er brug for. 
At skulle gå i "nul" hver 4. måned er administrativt besværligt for medarbejder og arbejdsgiver - en margin på 
f.eks. +/- 15 timer ville være acceptabelt. 
At vi med dette system har givet arbejdsgiveren en langstrakt kredit ved at der kan tilbageholdes op til flere 
måneder inden der sker en udbetaling, bliver ikke værdsat - så vi burde gå tilbage til det gamle system der skal 
afregnes overarbejde hver den første for det udførte arbejde. Første time 0 % - øvrige 50 % - lørdag og søndag 100 
% - hvor svært kan det være.  
Da jeg har meget dårlig erfaring med min arbejdsplads ifht. overarbejde en masse og vi altid(også lørdag søndag!!) 
arbejder 1:1 og dette kun motivere ledelsen til fortsat ekstremt dårlig planlægning, ville jeg være meget nervøs 
hvis der ikke var regler vi kunne slå på og stødte os til, nu hvor vi endelig har fået modet til at få overenskomsten 
på banen igen!... 
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Den enkelte medarbejder bør høres vedr. forventede tidsforbrug i forbindelse med afgiveles af tilbud på projekter. 
Ofte fåføres de faktiske overbejdstimer ikke af medarbejderen, da medarbejderen er blevet forelagt det 
forventede timeforbrug på en opgave. 
Den nuværende 42-timers regl fungerer. Det handler om fornuftig planlægning, og de 5 timer om ugen er oftest 
rigeligt. 
Den overenskomst vi har pt. er en af de bedste vi som medarbejdere kan få, det hele handler om hvorvidt vi skal 
slække på overarbejdsbetaling. Jeg ser ingen grund til det, så hellere ansætte flere folk. Arbejdsgiveren siger 
overarbejdsreglerne er svære at håndtere, men et helt alm. excelark kan håndtere det, så det er en meget dårlig 
undskyldning. 
Der skal være et fast system til overtidsbetaling. Hvis man ønsker det anderledes kan man jo internt ændre dette. 
Man har som min. det fastlagte system. 

Der vil ikke ske ændringer på min arbejdsplads. 

Det bliver mere flexibelt hvis man altid arbejder 1:1 
Det er arbejdsgivernes ret og pligt at lede og fordele arbejdet. Det der mangler er planlægning, planlægning, 
planlægning og en realistisk planlægning. Hvis der ikke er en "straf" for ikke at planlægge vil vi opleve flere der 
ikke kan sige fra og derefter gå ned med stres og langvarie sygefravær. 
Det er helt rimeligt at medarbejdere honoreres for overarbejde. Overarbejdsbetaling skal bl.a. få arbejdgiveren til 
at planlægge fornuftigt! 
Det fungerer udmærket som det er pt. Man kunne dog godt ønske sig at det kostede firmaerne mere pr. 
påbegyndt time når det er krævet at der arbejdes over. Det vil sige når firmaerne indgår aftaler med kunder som 
indeholder utroligt stramme deadlines der fra dag et vil kræve at nogle medarbejdere skal arbejder over for at nå 
det. Det vil måske lære firmaerne ikke at indgå aftaler med urimelige deadlines. 
Det må være meget individuel fra firma til firma om arbejdstid og korrektaflønning fungerer. Hvis der er en 
gensigdig respekt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, har ingen gevindst af at udnytte en situation- alle ender 
med at være tabere. En arbejdtid på maks. 37 timer er det der på lang sigt giver den bedste udnyttelse af 
arbejdskraften, såvel for arbejdsgiver og arbejdstager. Det skaber bedre og mere effektive arbejdspladser, at de 
har medarbejdere med et velfungerende fritids- og familieliv og dermed møder vel oplagte frem til de følgende 
dages opgaver. 
Det nuværende arbejdstidssystem giver en ro i forhold til at skulle arbejde uden for de "normale" 
arbejdstidspunkter. Min oplevelse er desuden at der er en vis fleksibilitet i forhold til at afvikle arbejdet på 
forskudte tidspunkter. Taler man ren konkurrence-projektering skal man så vidt jeg husker forhandle afregninng 
på overarbejde da konkurrenceprojekter stort set altid vil give overarbejde. Hermed burde tillæg blive sikret. 
Det skal retfærdigvis siges at vi har flextid 1:1 alle dage, medmindre vi bliver bedt om at overarbejde - det kan alle 
vel indføre uden at det bryder med overenskomsten. 

Det skal være et mere enkelt system. Det er alt for uoverskueligt i dag for begge parter. 
Det skal være nemmere at regne ud, hvornår er det overarbejde hvornår er det ikke, men det skal være en del af 
overenskomst. Hvis ikke overarbejde efter 37 timer er en del af overenskomst, kommer vi til at arbejde mere uden 
betaling. Og det skal være mere fleksiblet hvornår og hvordan afspadseringen skal afvikles. Afviklingen kunne 
godt være en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager, kun beskrevet med et loft i overenskomst. Fx Afvikling 
af afspadsering forhandles individuelt mellem arbejdsgiver og lønmodtager, dog skal optjent afspadsering afvikles 
inden et år eller udbetales. 
Det store problem er at de steder jeg har arbejdet, virker det som en uskrevet lov, at man ikke får 
overarbejdsbetaling men afspasere 1 - 1 
Det system som pt er gældende tror jeg ikke bliver anvendt da det er for kompliceret. Min erfaring siger mig at vi 
selv "finder på noget". Det må kunne gøres meget mere simpelt !!  
efter finanskrisen blev man bedt om ikke at få udbetalt overtid og det hænger stadig ved, at det er ilde set at få 
udbetalt penge for overarbejde, går kraftigt ud fra det er blevet normen på det forskellige arbejdspladser så noget 
skal der ske. ved ikke rigtigt hvad ? 
Flextid 1:1 vil være ok, da det er sjældent at det nuværende system giver tillæg på hverdage. Det er dog vigtigt at 
fastholde tillægget på 100 % i weekender og helligdag, da der ellers er risiko for at disse dag vil blive misbrugt af 
arbejdsgiver. 

Flextid og overarbejde kan ikke blandes sammen i de samme spørgsmål. Svarene bliver herved ubrugelige 
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Genrelt mener jeg at man skal honoreres for de timer man yder at lægger ud over det er aftalt som være den 
"normale" arbejdstid. - Man yder noget ekstra end det aftalte iflg kontakten. Men ønsker man mulighed for at 
kunne flexe - skal disse timer selvfølge være 1:1. Men der er jo også huller i nuværende overenskomst hvor brug af 
disse 1:1 timer (hvis de anvendes i anden end den 4 mdr. periode end hvor de er optjent) ikke registeres som at 
man er på arbejde - så yder man overarbejde i samme periode - får man ikke "betaling" for disse timer selv om man 
har været på arbejde....  
Hvis der ikke er en regel for overarbejde ? er der ikke behov for overenskomstmæssig løn. Så er der kun 
kontraktløn hvor medarbejderen i principper forpligter sig til at udføre overarbejde inde for en given løn, når 
behovet opstår. Problemet er at erfarne medarbejdere har flere og/eller store sager, som naturligvis kræver meget 
koordinering ? derved forsvinder fordelen for medarbejderen hurtigt ved kontrakt løn. Arbejdsgiveren vil 
naturligvis hævde at det kun er et spørgsmål om planlægning af eget arbejde ? men problemet er at 
medarbejderen sjældent er involverede i tildeling af resurser/medarbejdere og derved opstår der naturligvis et 
interesseproblem.  
I fremgangstider vil det være ok forhold. Men kommer der igen en krise som den vi har oplevet de sidste par år så 
ved alle ansatte, hvilke nye krav der sættes. Eksempelvis har stort set alle kolleger med personlige tillæg mistet 
disse. Noget som vi har kæmpet for i mange år. Det vil være nærliggende for arbejdsgiveren, at skrue på 
"timeknappen" til fordel for firmaet.  
I vore firma køre det hele automatisk og overarbejde styre den enkelte medarbejder selv, og har man meget travlt 
og man ikke har tid til overarbejde er der altid hjælp at hente 
Jeg har fx. lavet en særaftale med firmaet om, at alle timer - incl. overarbejde mv. tæller samme takst. for at gå med 
til det, får jeg en månedlig lønkompensation (2.000 kr) uanset om der i den pågældende måned er overarbejde 
eller ej. Denne løsning er, i mit firma, god - men det kræver gensidig tillid firmaet og medarbejderen imellem. 
Løsningen giver også langt mindre administrativt arbejde, idet firmaet altid ved hvad takst tingene er lavet til.  

Jeg har været et sted tidligere hvor overarbejde med tillæg var en selvfølge. Her hvor jeg er nu , handler det om 
mistro og i den type firmaer er det nødvendigt med faste regler. Her er overarbejdstillæg samtidig en by i Rusland. 
Jeg honoreres allerede 1:1 og det fungerer ok. Jeg vil dog ikke være sikker på det fungerer alle steder. Det fungerer 
heller ikke lige godt blandt alle mine kollegaer, hvor det bliver udnyttet af arbejdsgiver. Der er fare for at blive 
udnyttet.  
Jeg kan frygte at det vil udvilke sig til at folk bliver dårligere til at gå hjem til deres familie hvis arbejdstidssystemet 
ændres.  
Jeg kan godt lide at jeg arbejder 37 timer og hvis jeg behøver engang imellem at arbejde lidt over så kan jeg enten 
afspadsere det en anden dag eller få det udbetalt. Jeg kan godt lide at det planlægges på projektet og der er 
styring med det. Så projektet passer med de timer der er sat af til det og ellers koster det mere i timer og løn.  

Jeg mener at der skal være månedlig afregning eller "opsparring" af afspadsering 
Jeg mener det overvejende er til arbejdsgivers fordel at forhandle ny løn- og arbejdstidsregler netop som tiderne 
er lige nu midt i en krisetid. Forhandlede nye regler vil være vanskelige at få ændret igen til fordel for 
lønmodtager, når tiderne bliver bedre. 

Jeg mener en ændring vil give medarbejder væsentlig dårligere lønforhold, dette bør ikke ændres 

Jeg mener ikke, at vi skal give afkald på betalt frokostpause. Såfremt det bliver nødvendigt, at give afkald på betalt 
frokostpause - skal der ske en større stigning i lønnen end det der svare til den halve time.  
Jeg oplever at hverken arbejdsgiver eller arbejdstager går op i og ej heller lever op til overenskomstens krav til at 
aflønne efter de vedtagne regler - det er for besværligt. Det er måske derfor arbejdsgiveren er gået med til denne 4 
måneders normperiode, for derefter ikke at leve op til den fordi arbejdstager heller ikke gør noget ved det. Tilbage 
til kontant afregning ved overarbejde straks - der ønskes ikke at arbejde gratis. 
Jeg ser derimod gerne at systemet forenkles, lig det man havde i "gamle dage" der er idag for mange 
bureaukratisk og svære vendinger samt forståelsesproblemer i det nuværende system Det kunne være 
procentsatserne evt. skal ændres - eller andet.  
Løn: Der kvinder ikke er lige så dygtigt som mand, til at forhandle løn, så vil en regel med færre løntrin gør, at 
kvinderne kommer til at tjene mindre end mand igen! Jeg og mange af mine kvindelige kollegaer er rigtig glad for 
aftalt mindsteløn. Der er nemlig rigtig mange arkitektfirmaer, der kun betaler minimumslønninger? Overarbejde: 
Jeg synes, at der er behov for at have to varianter af overarbejdsregler: 1. Det nuværende system, hvor 
arbejdsgiver bestemmer hvornår der skal overarbejdes og hvornår timerne skal afspadseres igen. I det tilfald skal 
der være tillæg! 2. Arbejdsgiver og medarbejder finder ud af det sammen, hvornår og hvor meget der skal 
overarbejdes. Hvis begge parter er enig om det, og det ikke er alt for mange timer, så behøver der ikke være tillæg 
på overarbejde. Det er dog vigtigt i det tilfald, at arbejdstageren er med til at bestemme, hvornår han skal 
afspadsere og at han også får lov til det i rimelig tid!  
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Mener at tiden for ekstra overarbejdsbetaling er slut, da man selv i større grad planlægger sit arbejde og derved 
kan opsparet flextid, hvilket også giver en større fleksibilitet til gavn for både arbejdsgiver og atbejdstager 
Normperioden giver ikke den ansatte mere frihed. Den betyder kun at arbejdsgiveren kan lade folk arbejde over 
og der efter sende dem på afspadsering uden overarbejdsbetaling. Den gamle ordning med direkte afregning for 
hver overarbejdstime var klart en bedre ordning. 
Nu værende system er noget rod. Vi skal tilbage til det gamle system, er let at forstå og overtimerner er synlig med 
det samme på dagen og det kan ses hvad der er årsag til overarbejde, med nuværende system ses 
overarbejdspuklen først efter 4 mdr. og hvilde sages var det så der var årsag hertil, måske 2 - 4 mdr. bagud, noget 
ingen kan huske. 
Overarbejde honoreres ofte slet ikke i arkitektvirksomheder. Det er nærmest sådan at man undertiden bare 
improviserer lidt ekstra afspasering  
Overarbejde skal betales mere end 1:1, ellers er det for nemt for arbejdsgiveren. Og overarbejde skal udbetales, 
ellers er der ingen bonus for medarbejderen. 
Overarbejde skal honoreres, i dag bliver det det ikke når det afspadseres inden for de 8 uger, det er urimeligt - men 
bliver næppe ændret til det bedre ved ændring af systemet. 
På min arbejdsplads aflønnes alt overarbejde 1:1 - uanset hvornår og hvor meget der er tale om. Det er "dårlig 
skik" såfremt der i firmaet forlanges overarbejdsbetaling iht. overenskomsten... 
På min arbejdsplads fungere det fint. Jeg giver dem overarbejde når det er nødvendigt. Og jeg holder fri når jeg 
har brug for det. 
Reglen skal laves meget mere simpel. Fx. alle timer over 42 tillægges 50%... og så slut. Så kan man gøre timerne op 
en gang om året, og for mange timer SKAL udbetales med det samme.... 

Regler omkring overarbejde skal være mere gennemsigtige og enklere. 
Som altid er der nogen virksomheder der har styr på overarbejde og håndtering af dette, og andre vil bare udnytte 
medarbejderne efter deres eget velbefinde. Det er god at der er klare regler for overarbejde, specielt i en tid hvor 
fx familieliv kommer mere under pres for at få det til at hænge sammen. Forslag kan være at der eksisterer 
forskellige overarbejdtidssystemer som men lokal med tillidsmænd/arbejdsgiver kan aftale hvilke der følges. 

Systemer er svært at administrere og jeg tror ikke det bliver brugt. 
Systemet som det er nu, ar alt for svært at håndterer. Det kræver helt enkle regler. Der kan indføres puljer for eks. 
120 timer som den enkelte medarbejder så selv kan bruge til afspasering når der passer ind i arbejdsgangen. Puljer 
skal være sikret ved konkurs. eller er de værdiløse. Arbejder i weekender skal min. honoreres med 1-1,5 arbejder ud 
over de 120 timer honoreres med 1 - 1,5. Ved en generelt 1:1 kultur bliver arbejdsgivere liglade med om arbejdet 
sker om aften i weekender. Det koster jo det samme. så hvorfor planlægge. Puljen skal bruges når der er 
konkurrencer. Puljer skal kunne udbetales på medarbejders forlangende. 
Umiddelbart er arbejdstidssystemet uoverskueligt pt., så tror det kunne være fint at lave om. Det afhænger dog 
helt af lønforholdene, da dette selvfølgelig hænger sammen. Generelt vil vi som arbejdstager jo ikke stilles 
dårligere end nu. 
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Bilag 3 Teknisk Landsforbunds kvalitative rådata 
 

Bilaget viser respondenternes kvalitative vurdering af løn- og arbejdstidssystemet herunder forslag til ændringer. 
 
Antal besvarelser om lønsystemet: 24 fra Teknisk Landsforbund 
Antal besvarelser om arbejdstidssystemet: 19 fra Teknisk Landsforbund 

 

Lønsystemet 

Arbejdsgiveren er meget svære at forhandle løntilskud med. De henholder sig til overenskomsten, uden at skele til, 
at det er minimumssatser der står i overenskomsten, så rigtig mange firmaer lønner kun de ansatte derefter. Derfor 
vil der efter min mening ske en forringelse af lønmodtagernes vilkår, hvis slutlønnen/skalatrin nedsættes. Der er 
stadig mulighed for at give løntilskud i dag til medarbejder med større kvalifikationer og ansvar i de enkelte 
stillinger i virksomheden. 
Arbejdsgiveren har ret til at sætte en medarbejder med 40 års erfaring ned på TL slutløn, som for assistenter er 
meget lav allerede. Dette er ikke udvikling. 
Det nye forslag vil give stor usikkerhed om lønnen. Siste forår fik vi halveret vores prs. tillæg pga. krisen og har stadig 
ikke fået det tilbage trods stor fremgang og nye ansættelser. Ved forhandling af prs. tillæg handler det vist meget 
om hvem du er, hvilken stilling du har (adm. arbejde tæller vist ikke så meget hos os), om du evt. er gift med én af 
partnerne osv. Det vil være en stor forringelse for os "alm. medarbejdere". 
Det nævnte system med lavere slutløn og individuel forhandling af tillæg vil give medarbejderene lavere lønninger. 
Det svarer jo til "Ny løn" hos kommunerne, og det virker ikke. Arbejdsgiveren er jo ikke forpligtet til at dele 
tillæggene ud, så du kan i princippet være på slutløn uden tillæg i mange år. 
Det vil være meget svært for personer som i forvejen har svært ved at forhandle løn, hvis lønnen i højere grad bliver 
individuelt reguleret. Det vil kræve at både arbejdsgivere og lønmodtagere tager kurser i at forhandle løn og det vil 
ende med meget svære og langtrukne forhandlinger. Det er bl.a. det vi skal bruge vores fagforeninger til. Vi kan jo 
se hvor svært det er for dem at forhandle overenskomster. Vi skulle meget nødigt have de forhandlinger ud på 
arbejdspladserne. 
Er som udgangspunkt godt tilfreds med det nuværende system.....I er ikke konkrete m.h.t. hvor meget lavere aut. 
slutløn er og antal løntrin.....og dermed ved man ikke hvor meget man selv skal "kæmpe"/ forhandle for at få samme 
løn som ved det nuværende system. Fordi man er en super lønforhandler er man ikke nødvendigvis en kompetent 
og stabil medarbejder....det er de "dårlige" forhandlere der taber i det spil.  
Gerne flere trin - hvert trin måske gældende for flere år, for så hurtigt bliver mna jo ikke meget bedre og erfaren - det 
kan værre svært med høj accinitet at komme videre opad, da løntrin stopper. 

Gode seniortilbud.  
Hvis man ønsker at ændre det nuværende lønsystem skal det være for at øge konkurranceevnen med udlandet. Men 
da det ikke tidligere har været prisen alene Danmark har pronoveret sig på, men også arkitektur, bygningskunst, 
konstruktionsprincipper kompetance samt evnen til at styre meget store opgaver, er det naturligvis vigtigt at vi 
fastholder denne evne til at løse ny opgaver. Den økonomiske krise i verden sammenholdt med de mange 
klimaændringer, krav til energi spareforanstaltninger stille store krav til medarbejderens uddannelse og ydeevne, 
nytænkning, udvikling samt kompetance inden for faget. Nytænkning, ændrede anvendelse af byggematerialer og 
produkter, forudsætter at vi i byggebranchen har et meget tæt samarbejde i at udvikling nye byggematerialer, 
produkter, byggeteknik m.m. I Danmark har lige som andre lande i verden satset hårdt på at udvikle rationelle 
arbejdsformer i forbindelse med udførelse af byggeprosessen, men er det stadig muligt at viderudvikle prosessen 
som kunne øge Danmark konkurrance evne? Der skal nytænkning til hvis vi skal gå i forreste række og det løses ikke 
alene ved at trykke grundlønnen til medarbejder. Det kan umuligt i disse vanskelige tider for brancen være smart at 
arbejdsgiver og medarbejder skal bruge masser af tid på individuelle lønforhandlinger i steden for at bruge 
kræfterne på de produkter og ydelser vi skal sælge til udlandet. Det bør dog altid være muligt at kunne give særlige 
tillæg til medarbejdere som levere præstationer ud over det sædvanlige. Det er naturligvis vigtigt at vi som nation 
hele tiden holder os orienteret og bruge kræfterne de rigtige steder. Hvis men I udlander arbejder til en lavere løn 
må ydelse og produkt kunne sammenlignes. Dansk arkitetur har i mange år fremstået som et unikt produkt og kan 
vi ikke længere leve op til det må der ses nærme på hvad dette skyldes.  
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I dag giver overenskomsten mulighed for at forhandle mere i løn, men det er sjældent brugt, hvilkent bl.a. ses ved, 
at vi har markant lavere løn end andre faggrupper med tilsvarende kompetencer (ex. ing.). Sandsynligheden for at 
den nye basisløn vil forringe den samlede løn er absolut tilstede. Det kan også påvirke de unges lyst til at starte 
uddannelsen som bygningskonstruktør. Da erfaringen, som oplevet af medarbejderne, på mange af de mindre og 
mellemstore arkitektvirsomheder viser, at man kun følger overenskomsten når det er til fordel for virksomheden (ex. 
efteruddannelsespenge skal være brugt inden 6 md. ved jobskifte/fyring ellers går de til fællespuljen), men at man 
ser mere large på at følge overenskomsten når det ikke er til fordel for virksomheden (ex. følge reglerne for 
overarbejde - mange arbejder aller timer inkl. lørdag/søndag med 1:1 mv.) vil en lavere basisløn være en stor 
forringelse af lønnen. Når virksomhederne er så dårlige til at forhandle honorarer hjem, hvor gode vil man så være til 
at forhandle løn. Det vil presse medarbejderne meget. Virksomhederne skulle se mere på deres egne kompetencer 
til at planlægge og strukturer arbejdet for derved at spare penge. 

Ingen uddybning 
Jeg blev færdiguddannet i 1973 (altså 37 års ancinitet) og får lønnen på 11. trin - altså samme løn som andre 
assistenter med meget lavere ancinitet. Jeg kan ikke forestille mig at det vil blive bedre/anderledes ved at lave færre 
trin og lavere "garanteret løn". Jeg kunne godt tænke mig at lønstatestikken blev ændret så den blev opdelt på 
ancinitet og ikke alder - det er jo ikke særlig relevant, hvor gammel man var da man blev færdiguddannet - men 
meget mere relevant, hvor mange år man har arbejdet indenfor sit fag. 
Jeg er overbevist om at der vil komme en skævvridning da der er meget stor forskel på hvor god man er til at 
forhandle løn. Nogle vil altid få noget forhandlet hjem mens andres løn forbliver status quo. Hvis man ikke lige 
sidder på et ansvarsområde er det svært at argumentere for at få lønforhøjelse selvom ens kompetencer er gode. 
Jeg synes det er URETFÆRDIGT, at når man har en arbejdsuge på 30 timer skal man arbejde 12 timer over før man 
kan få tilskrevet 50% mere pr. overarbejdet time og 100% om søn/helligdage. Dette synes jeg burde tages hånd 
om!!! 
Jeg tror selv at jeg vil være i stand til at forhandle mig til en bedre løn med et sådant nyt lønsystem. Men jeg tror 
også at mange vil opnå en lavere løn fordi de ikk er i stand til at "sælge" sig selv, uagtet at deres kompetancer burde 
berettige noget andet. 
Jeg ved ikke hvorfor i har lavet dette spørgeskema. i burde vide at arbejdsgiveren helst vil have udført arbejdet grtis, 
så hvorfor stille disse dumme spørgsmål. fakta er at løntrin for slutløn skal højer op i et passende niveau med ens års 
erfaringer og herefter er det op til den enkelte at forhandle sig til tillæg. og det SKAL gælder både for de private og 
offenligt arbejdsgiver. P.T. har der været en krise og det kan ikke komme bag på jer at lønninger er trygge væsenlig 
under mindste satssen. Husk det er kvaltite frem for kvantitet. Jeg syntes at i bør se at få fingeren ud af røven og 
brug det i har mellem ørene.  
Lønnen i overenskomsten er i forvejen minimumslønninger, der giver mulighed for at arbejdsgivere kan give 
løntillæg til de medarbejdere, de måtte ønske det.  
Med den nuværende lønskala, kan der til enhver tid forhandles indivuelle tillæg. Ændres lønskalaen som det antydes 
i ovenstående spørgsmål, skal der forhandles større personlige tillæg, og der er mange, som aldrig vil hverken 
forhandle eller få disse tillæg. 
Mens jeg kan godt se behov for en mere individuelle tilpasset lønstrultur, kan jeg også forudse evt." tillæg som 
fohandlingsbrik" bliver misbrugt, især i nedgangstider. På den anden hånd, hvis det kan betyde at flere job kan 
bevares, er jeg positiv. Det jeg vil ønske er et fast regelsæt, eller en række forudsætninger der skal opfyldes før evt. 
tillæg kan skæres i, eller droppes. 
Når virksomheder kører efter løntrin og der ikke forhandles vil lavere slutløn resultere i lavere løn, trods det at 
fagligeheder forbedres med årerne. Der skal være KRAV om at tillæg SKAL forekomme (og at disse tillæg følger min. 
en ancinitetstrinskale) 
På "papiret" mener jeg at ovenstående forslag vil være en god ide, men virkeligheden er en anden. Nogle 
virksomheder vil udnytte de medarbejere, der ikke har "modet" til forhandlinger og visse steder vil det være de 
medarbejdere der råber højest, der får de store tillæg, men som ikke nødvendigvis fortjener dem. Hvis systemet kan 
laves så man sikres et bestemt beløb for de forskellige funktioner/opgaver man udfører, kan det måske fungere, 
men man skal nok også passe på, der ikke bliver for meget administrationsarbejde. Hvad hvis firmaet f.eks. tager en 
funktion fra en medarbejder uden at konsultere medarbejderen, kan de så også uden videre tage tillægget fra 
vedkommende. 
Som lønsystemet er idag, er det jo allerede muligt at forhandle sig til løntillæg, så hvorfor forringe lønnen for noget 
der allerede er muligt? 
Systemet bør tilrettes og læne sig tæt op ad arkitekternes lønsystem. I den virksom hed, hvor jeg er ansat er det 
bygningskonstruktører som ansatte til at udføre projektledelse til en lavere løn end arkitekterne som "kun" sidder på 
tegnestuen og skitserer det de får bedsked på. Bygningskonstruktørers lønninger er alt for lave til sammenligning 
med arkitekter. 

Tillæg forhandles allerede trods løntrin, derfor bør der ikke ske nogen ændring. 
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Arbejdstidssystemet 

4 mdr. perioden skal væk. Den reducerer kun min overarbejdsbetaling. Min arbejdsgiver ved jo ikke om han skal 
fakturere overarbejdstimerne. Det finder han jo først ud af om 3 måneder.(hvis jeg holder fri indenfor 
normperioden) Så har han jo faktureret overarbejdstimer som kunden har betalt for længst. Det gavner kun 
arbejdsgiveren, som dermed faktisk har faktureret for meget. 
ad 42. Kan kun svare for min nuværende situation - hvordan andre arbejdspladser vil fungere kan ikke forudses. Men 
helt klart - der skal være regler som begge parter kan henføre, hvis anen enighed ikke kan opnås. 
De nuværende overtidsregler er fine, man kan altid forhanle med arbejdsgiveren om hvordan de skal honoreres, 
men hvis de fjerenes/laves om, så er der ingen forhandlingsgrundlag. Det er ikke usevanlig at overtide afregnes 1 
tim med 1 time. og her har medarbejderen udvist fleksibilitet. Det bør heller ikke komme bag på jer. 

Der er en kendt sag, at jo mere fleksibel arbejdstid - jo mere arbejder en ansat. 
Det er jo netop pkt. 42 som mange virksomheder kører efter i dag. Dette giver IKKE en bedre balance mellem 
privatliv og arbejde. Der er alt for meget overarbejde også i week-ender. Reglerne bliver ikke fulgt i dag derfor er det 
meget svært at forholde sig til spørgsmålene og denne undersøgelse kan i den grad misbruges. Såfrem 
virksomhederne fulgte reglerne for overarbejde, er jeg sikker på, at det ville give en størrer grad af motivation til at 
opgaverne blev løst indenfor normal arbejdstid. Lån med fri arbejstid vil i endnu højere grad medføre kortere 
tidfrister og medarbejderne vil blive presset endnu mere end i dag. Hvorfor er det medarbejderen som skal betale 
med sin tid for et anstændigt projekt? Er virksomhederne parate til at give en reelt kompensation for "fri arbejdstid" 
og ikke bare spise medarbejderen af med 3000 til 4000 kr pr md, når den reelle værdi langt oversitger dette beløb. 
Ved at sælge sig selv for billigt vil det også forringe virksomhedens motivation til at værdsætte medarbejderens 
indsats. 

Det styres individuelt på hver arbejdsplads. 
Et flextidssystem med indbygget 2 timers forskydning om dagen i arbejdstiden kunen give medarbejdere større 
frihed for selv at tilrattelægge sin arbejdsdag nu hvor næsten alle på arbejdsmarkes har lang transporttid fra og til 
arbejde. En lempelse i flexibiliteten samt mulighed for medsættelse af arbejdstiden for medarbejdere over 60 år, 
kunne måske også lette muligheden for ældre medarbejdere som ønsker at blive længe på arbejdsmarked.  

Forkort normperioden til 1 måned og minimer overtids %-satsen til fx. 30 %. 

Har allerede flekstid 1:1 uden tillæg for overarbejde i det hele taget. 
Hvis det ikke har nogle konsekvenser for arbejdsgiveren at lade medarbejderen arbejde mange timer hver dag kan 
det afholde arbejdsgiveren fra at ansætte flere medarbejdere. Enkelte medarbejdere kan blive meget presset. 
Jeg er faktisk ikke bekendt med reglerne for overarbejdsbetalingssystemet. Det bliver ikke anvendt på min 
arbejdsplads. Alle timer honoreres 1.1 da vi selv planlægger arbejdet. 
Jeg har endnu ikke oplevet en arbejdsplads der har benyttet reglerne. (arbejdet ca 20 år). Det har i alle tilfælde været 
1:1 afregning og tilhørende stor flexibilitet i hvornår afspadsering kunne afvikles. 
Jeg har generelt svaret "ved ikke", synes det er bedre at dem der har mange timer svarer på spørgsmålene. Jeg har 
ikke mange ekstratimer, dem jeg har flex'er jeg - vil helst ikke have dem udbetalt uanset hvor gamle de er. Jeg vil 
meget hellere holde fri. 
På min nuværende arbejdsplads ser jeg det ikke som noget problem, da vi stort set aldrig har overarbejde pga god 
planlægning og at ansvaret for opgaverne ofte ligger hos medarbejderen og vi derfor selv kan tilrettelægge vores 
tid. Men sådan er det ikke alle steder og jeg kan komme i tanke om mange virksomheder, hvor jeg ville være bange 
for at arbejdsgiveren ville udnytte det. Det er et spørgsmål om tillid mellem arbejdsgiver og medarbejder. 
Styrer jeg selv delvist mit eget arbejde/tid, og har derved mulighed for at flekse. Arbejdspres gør at jeg som regel 
hver måned har ekstra timer og får dem udbetalt. Jeg har flere gange taget en ekstra uges ferie. 

Synes det nuværende er lidt uoverskueligt, men har ikke umiddebart forslag til ændringer. 
Systemet er ikke gennemskueligt for hverken medarbejder eller arbedsgiver. Mange ansatte har svært ved at forstå 
reglerne og overlader det til administrationen i virksomheden. Hvis reglerne ændres til 1:1 timer vil arbejdsgiveren 
ikke tage så meget hensyn til medarbejdernes privatliv og ønsker. Med de nuværende regler er de rigtig meget 
opmærksomme på, at arbejdstiden holdes indenfor reglerne, så tillæg undgås. Hvis loftet fjernes vil der blive krævet 
mere fra arbejdsgivers side. 
Tidl. ansættelse hos ing. var der ved alle ansatte en udnyttelse af forkostpause. 1:1 flekstid gik mest til 
arbejdsgiverens fordel. DERFOR skal der IKKE laves nogen ændring her! Vi kan godt flekse uden at der skal laves om 
på reglerne. Hvor svært har det ikke været at forhandle disse goder i hus, det er meget/alt for let af give afkald på 
dem. 
Vi arbejder som regel kun over hvis vi har et projekt der skal være færdigt og vi føler os tit presset til at arbejde over. 
Generelt bør vi vel honoreres med ekstra tillæg for al overarbejde.  
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Bilag 4 Danske Arkitektvirksomheders kvalitative rådata 
 

Bilaget viser respondenternes kvalitative vurdering af løn- og arbejdstidssystemet herunder forslag til ændringer. 
 
Antal besvarelser om lønsystemet: 66 fra Danske Arkitektvirksomheder 
Antal besvarelser om arbejdstidssystemet: 71 fra Danske Arkitektvirksomheder 

 

Lønsystemet 

1) Det berøres ikke i spørgeskemaet at forhandlinger i stedet for automatisk højere slutløn formodenligt vil få en 
negativ betydning for kvinderne, der typisk (endnu) er dårligere forhandlere.Jeg mener det er arbejdsgivernes 
ansvar at være opmærksom på det - men... alligevel kunne man måske overveje problemet. 2)Jeg mener der er 
forskel på de forskellige faggrupper, og hvordan man reagerer på lønforhandling og arbejdsindsats. ovenstående er 
besvaret med arkitekter som udgangspunkt. 3)Selvom det ikke er et stort problem lige nu - men med tanke om det 
måske kan være godt i en forhandlingssituation og alligevel vil være nødvendigt når byggeriet tager fart igen - 
mener jeg det er et væsentligt problem at startlønnen er så høj. Jeg mener vi taber udviklingen af de unge 
medarbejdere med det største 'arkitektoniske' potentiale på gulvet fordi de er dyre at lære op. Måske skulle man 
overveje indslusningsløn på sigt, så der blev ro til at udvikle kompetencer hos de unge. 
Allerede idag er der (konkurrence) mellem ansatte om roller / tillæg som bygger på ledelsens vurdering af 
kompetencer m.m. - hvilket foregår uproblematisk og udfra professionelle vurderinger - en større spredning og 
dermed styrkelse af den enkeltes faglige focus vil styrke tegnestuens konkurrence evne nationalt/internationalt - en 
helt naturlig udvikling og styrkelse som giver mening for begge parter Tegnestue/ansattes ambitioner. Især er 
startlønne problematisk / så støtte lig den den arbejdsløse får efter 6 mdr. ville hjælpe den nye generation skab en 
pulje hvor 10-15% af lønpuljen bliver friskåret til forhandling sæt en 3 års pause på feriefridage - som en markering 
af at man fra alle sider har forstået sagens alvor 
Anciennitet er et gammeldags lønsystem som på ingen måde belønner den dygtige medarbejder men kun sikre de 
dårlige arkitekter. Vi har haft medarbejder på vores tegnestue som dårligt nok er i stand til at indtjene deres egen 
løn trods det faktum at de havde 15 års anciennitet. desuden er de unge arkitekter vi får fra skolerne så ringe klædt 
på til det private erhvervsmarkede at der burde indføres en fuldmægtig periode hvor lønnen stod mål hvad de reelt 
kan.  
Arkitektbranchen består af mange s/m firmaer, der næppe har tid og kompetence til at foretage en effektiv 
lønforhandling, så det er et spørgsmål om man vil få noget ud af en individuel forhandlingsmulighed? Branchen er 
ligeledes præget af at mange medarbejdere ofte skifter job mellem firmaerne alt efter hvor projekterne nu lander. 
Som det er nu, er der nogenlunde samme vilkår i det firma du kommer fra og det firma du nu ansættes i, hvilket alt 
andet skaber en tryg og rolig mobilitet i arkitektbranchen. 
Arkitekter er generelt lønnet for højt i forhold til bygningskonstruktører, hvilket kan imødekommes med 
ovennævnte ændringer (lavere slutløn) der således giver mulighed for, at tilgodese medarbejder med kompetencer 
uagtet, at de ikke måtte være arkitekter. 
de automatiske reguleringer skal afskaffes, der skal være mulighed for individuel løn, efter medarbejder 
kompetencer. der bør være en minimumsløn som er lavere end begyndertrinnet er i dag - og derudfra kan der 
forhandles individuelt mellem tager og giver. 
De individuelle lønforhandlinger vil og kræver store ressourcer i firmaet, hvor vi idag henviser til, at vi følger de 
kollektive aftaler til punkt og prikke! Hvis der lukkes op for yderligere individuelle lønaftaler, skal og må der også 
bruges mange ressourcer på kurser om forhandlingsteknik og indhold, - for begge parter. Vi ser gerne at der bliver 
gjort mere i relation til barsel, fx en kollektiv fond med midler fra arbejdsgivere og tagere, ud over den lønrefussion 
der gives fra det offentlige.  
De mange løntrin hæver lønnen for hurtigt i forhold til den kompetance, som medarbejderen kan erhverve sig. Der 
bør være færre løntrin med længere varighed af hvert løntrin. 
De mange løntrin som sikrer medarbejderne en høj slutløn uanset udvikling af kompetencer og indsats er ikke 
hensigtsmæssigt. Overenskomstændringer i det offentlige aftalesystem AC viser tydeligt at det offentlige system er 
langt mere moderne og fremadrettet end det private arkitektmarked. Konkret bør skalatrin reduceres til maks. 4 og 
erstattes af muligheden for individuelle tillæg. Konkurrencesituationen vil regulere de virksomheder som bevidst vil 
underbetale deres medarbejdere. Undersøgelser af arkitektvirksomhedernes rentabilitet dokumenterer at det ikke 
er de virksomheder som tilbyder den laveste løn som klarer sig bedst. 
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Der bør for enkelthedens skyld være tillægssystem, hvor man så kan vælge - det gør det enkelt og overskueligt også 
fremover. 
Der skal i de enkelte virksomheder udvikles et kassesystem til MUS samtalen for løn så man kan motivere og 
konkurere på disse dicipliner  
Det er en meget svær holdningstilkendegivlse jeg kommer med her. Men løn og ancinitet hænger kun i ringe grad 
sammen med den tid man har været uddanet. Jeg har talrige eksempler på at ancinitet burde være fri af alder og tid. 
Ancinitet burde måles på en anden skala. Modellen herfor er vist umulig, men der er "gisler" i begge ender af 
acciniteten på såvel lønmotagerside som arbejdsgiverside. 
Det er et problem at der er automatisk lønudvikling, fordi det er svært at få råd til at honorere de dygtige 
medarbejdere - det giver heller ikke rentabilitet i virksomheden og dermed jobsikkerhed, at vi har belastende 
overarbejdsbetalinger, der gør arbejdet med konkurrencer og arbejde i udlandet meget dyrt. I år har vi været nødt 
til kun at lade indehaverne rejse da det ellers belaster budgetterne for meget,- ligesom vi må begrænse konkurrence 
virksomheden.   
Det er et stort problem at medarbejdere ikke selv kan vælge deres ambitionsniveau og medfølgende lønniveau. 
Man er nød til at opsige medarbejdere på højeste løntrin hvis deres kompetencer ikke følger med. Et meget stort 
problem i lønsystemet er automatikken, at man stiger med ancinnitet. Arkitekter er meget højtlønnede , samtidigt 
er de regulerede som var de ufaglærte, med reelt 35 timers arbejdsuge og overarbejdsbetaling. De fleste andre 
højtlønnede ( over 35.000 mrd.) udfører opgaverne uden time til time regnskab. Der skulle være mulighed for at sige 
at man som medarbejder har brug for nogle år med børn osv. hvor man ikke vil og kan arbejde udover 35 timer, eller 
eksempelvis ikke vil have stort ansvar, og at lønnen kan sættes efter det, ligesom de meget ambitiøse medarbejdere 
der gerne vil arbejde meget og tage stort ansvar bliver honoreret derefter. unge nyuddannede har brug for mere 
tid, og nogle ældre medarbejdere har eksempelvis valgt at de helst vil projektere men vil ikke være sagsansvarlige 
eller have andet ansvar. herudover er det generelt et problem at den enkelte medarbejder har så få produktive 
timer, med betalt frokostpause er normal arbejdsuge på 35 timer. Herudover er der den ekstra ferieuge 
efteruddannelse osv. 
Det er problematisk, at kvinder ikke er så gode til at forhandle individuelløn og dermed bliver afstanden mellem 
mænds og kvinders løn endnu større. Det er problematisk for arbejdsklimaet i en lille virksomhed hvis lønforskellene 
skyldes det enkelte individs evne til at lønforhandle.  
det er væsentligt at løn ikke ses uafhængigt af kompetancer/produktivitet - et nyt lønsystem kan sikre 
sammenhæng 
Det nuværende lønsystem er ikke tilpasningsdygtigt og gavner i konkrete situationer hverken den enkelte 
medarbejder eller virksomheden. En virksomhed kan i en nedgangstid være tvunget til at afskedige en højt værdsat 
medarbejder istedet for at lede efter alternative løsninger - det er både et problem for virksomhedens langsigtede 
udvikling pga. "Brain Drain" og for medarbejderen, som både er interesseret i jobsikkerhed og en vis stabilitet i 
månedlig indtægt. Jeg tror i stor grad på at virksomheder i opgangstid skal gøre sig attraktive for at tiltrække 
dygtige medarbejdere - det kan i høj grad gøres ved at udvikle en sund virksomhedskultur, der i kombination med 
et dynamisk lønsystem - sikrer at man deler op- og nedgangstider. 
Det nuværende lønsystem lægger en meget høj bundgrænse, en medarbejder bliver automatisk klogere hvert år. 
Dette er ikke tilfældet i det virkelige liv, her er der store forskelle på medarbejdernes personlige udvikling 
Det nuværende system fungerer fortræffeligt, der er ingen grund til at ændre i det. Tegnestuerne skal bare blive 
bedre til at forhandle kontrakter, og give optimale honorartilbud i konkurrencer og lade være med at dumpe deres 
priser. Så er der ingen grund til denne voldsomme revolution, som minder om det ingeniørerne gør.. 
Det nuværende system tvinger firmaerne, i krisetid, til at afskedige de højst lønnede og typisk mangeårige og tro 
medarbejder. Vi har brug for lovlige metoder til sammen (medarbejder der bakker deres firma op og arbejdsgiver) at 
komme igennem en krisetid! 

Det vil være en fordel at den enkelte tegnestue kan bestemme sin egen lønpolitik ud fra tegnestuens opgaver.  
Det ville være en fordel, at lønsystemet ændres således at lønnen svarre til medarbejderen kompetencer og ikke 
annicetet.  
En lille tegnestue som vores hvor medarbejderne ikke kan undgå at kender til de økonomiske vilkår, og man 
samarbejder om opgaverne vil et nyt lønsystem gavne arbejdsklimaet. 

en mulighed kunne værre at lempe overarbejdsreglerne så man lige som i mange andre brancher for en forhandlet 
løn og en række opgaver og om man så vil bruge 37 eller 50 timer på dem pr uge er op til del enkelte ansatte.  

Er grundlæggende tilfreds med det nuværende system. 
Er principielt imod alt for individuelle forhandlinger - medarbejderne er meget forskelligt "udrustet" til sådanne 
forhandlinger. Det er fint som det er. 
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Et mere fleksibelt lønsystem vil være rigtig gavnligt i krisetider. Alternativet til forhandliger indenfor et fleksibelt 
lønsystem kan ende med nedsat tid eller fyringer. Istedet ville det måske være muligt at ride en krise af på fornuftige 
øjeblikkelige vilkår. 
Et ændret lønsystem vil give plads til flere og større variation. Det nuværende lønsystem favoriserer kun de mest 
effektive. 
Hos arbejder vi med basisløn (skalaløn) + individuelle tillæg. Det ville alt andet lige give mulighed for at reducere 
lønningerne til skalaløn i krisetider, men så kan vi ikke få kvalificerede medarbejdere i provinsen, så tæt på 
København, med de store tegnestuer. 
Hvis man ser på de tillæg der har været mulighed for at opnå her i firmaet er det kun mænd, der går efter tillæg. De 
dygtige piger skal tildeles tillæg !! Frygter at en ændring af lønsystemet vil medføre højere lønninger til mænd og 
efterlade de "pæne piger" med lav løn. Derudover vil en ændring medføre mere administration og behov 
kompetanceudbygning af ledelser i små virksomheder. Som ansvarlig for personalet i en mindre virksomhed med 
en arkitektuddannelse, er der ikke tid (og lyst !) til at bruge meget tid på lønforhandlinger. Dvs. det nuværende 
lønsystem er selvfølgelig lidt stift men giver ikke så meget administration m.m. Forslag til ændringer: - mulighed for 
en mindre begyndelsesløn / praktikperiode for nyuddannede så de kommer igang !! - evt. færre løntrin - klare regler 
for løntillæg (i vores firma yder alle medarbejdere samme indsats, dvs. kvalifikationstillæg eksisterer ikke, derimod 
kan man opnå tillæg for særlige kompetancer og ansvarsområder) - men der bør udarbejdes retningslinjer for 
forhandlinger, så det ikke bliver tilfældige tillæg.  
I princippeet mener jeg ikke at systemet skal ændres radikalt idet det er min opfattelse at individuelle 
løsninger/aftaler kan/vil skabe dårligt arbejdsklima på arbejdspladsen. Trivsel og klima på arbejdspladsen hænger 
sammen med et godt og gennemsigtigt lønsystem. Jeg vil dog ikke afvise at der i enkelte tilfælde kan gives tillæg 
eller anden "frøns" 
I vor virksomhed holder jeg mig til de forskellige løntrin/tariffen etc. men min holdning generelt er at lønningerne er 
for høje p.gr.a. at lønforhandlinger er foregået i en højkonjuktur og ikke taget højde for den efterfølgende 
lavkonjuktur - indtjeningen er udhulet meget og betyder færre medarbejdere/mere stress 
Ikke mange branche har faste løntrin og hvis vi skal være konkurrence dygtige skal der ikke være mange regler 
omkring dette. Ofte er der ikke råd til at ansætte den medarbejder man egentlig har brug for fordi vedkommende er 
på sidste løntrin. Jeg tror vi skal passe på vores konkurrence evner - vi kan blive overhalet af folk der vil arbejde mere 
og bedrer for mindre..... 
Ingen egentlige forslag, kan blot oplyse at lønningerne i dag er for høje i forhold til den indtjening det er muligt at 
opnå for et rådgivningsarbejde - ingen indtjeningsmulighede - allle spilles ud mod hinanden og underbydning 
foregår overalt. Kedelig tildens.  
jeg er ene i virksomheden og det er så mange år siden, jeg har haft medarbejdere, at jeg synes, I er bedst tjent med 
mine mange "ved ikke" 
Jeg er uenig i udsagnene om automatisk lavere slutløn og utilstrækkelig lønudvikling. Et lønsystem hvor der er lagt 
op til årlige forhandlinger kan meget vel medføre et øget pres på arbejdsgivere for store lønstigninger hvert år, hvor 
jeg idag ikke øger kvalifikationstillæg hvert år. Trods dette ser jeg fordele ved i højere grad at kunne honorere 
kvalifikationer, indsats, efteruddannelse og fleksibilitet, uafhængigt af anciennitet. Mht. konkurrenceevne i forhold 
til rådgivende ingeniører, får de sædvanligvis højere honorarer og højere lønninger end rådgivende arkitekter - så 
jeg ser ingen fremtid i at betale mine medarbejdere lavere lønninger, for at kunne dumpe vores honorarer 
yderligere. 
Jeg finder slutlønnen for høj. Ikke alle på slutløn har reelt de kompetancer, der skal til for at tjene den hjem, hvilket 
ikke er godt hverken for arbejdsgiver eller ansatte. Det kan være med til at køre nogle med lang anciennitet ud på et 
sidespor, hvor de mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. På den anden side vil et system, der i højere grad bygger 
på forhandling, også være ressourcekrævende, og give anledning til megen diskussion og evt. surhed - bl.a. fordi vi 
ikke er vant til det. 
Jeg føler hele vores lønsystem er blevet så komplekst og besværligt, at det i sig selv kunne begrunde at en 
virksomhed valgte ikke at væer organiseret. Desuden er det et problem at have medarbejdere med en godt brugt 
dåbsattest og lige så kompetencer, idet de soimpelthen ikke kan tjene deres egne udgifter hjem. 
Jeg har i min besvarelse taget udgangspunkt i, at den enkelte virksomhed baserer sine tillæg på relativt objektive 
kriterier som f.eks. kompetence, præstationer, arbejdsmængde e.lign. Derved undgår man den individuelle 
forhandlingssituation baseret på subjektive, uens kriterier (og måske følelser). De objektive kriterier skal f.eks. én 
gang om året, og kummunikeres til medarbejderne. 
Jeg mener, at det regulerer sig selv nu, for en medarbejder, der ikke rigtig er sin løn værd glider ud, når der er 
opgavemangel. Omvendt giver individuelle forhandlinger et meget konkurrencepræget miljø, som kan være 
ødelæggende for arbejdsklimaet på tegnestien. 

Jeg så hellere en lavere startløn, idet nyuddannede har svært ved at tjene "egen løn" 
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Jeg tror generelt, at en skærpede konkurrence på arkitekthonoraret udhuler tegnestuernes indtjening, på 
bekostning af lønudvikling og kompetenceudvikling og at en spekulation i den enkelte medarbejders 
"omsætningspotentiale", vil blive en stadigt stigende klods om benet. Jeg tror en stabil lønpolitk på tegnestuerne vil 
tvinge bygherren til at udsætte tegnestuerne for konkurrence på kvalitet istedet for honorar. 

Jobløn! Vi beskæftiger vidensmedarbejdere -ikke fabriks- eller akkordansatte.  

Kig på FRI´s lønsystem og koordinere det hermed. 

Lavere ind- og udslusningsløn vil sikre unge og gamle medarbejdere bedre arbejdsforhold. 
Løn- og kompetencesytemet i England er logisk koordineret og et godt udgangspunkt for inspiration: En 
nyuddannet "graduate" arkitekt følger et relativt lavt lønniveau i typisk tre år efter uddannelse, hvor kompetencerne 
bygges op. Med kompetencer indenfor jura, ledelse og faglig erfaring kan man tage en eksamen og typisk indgå 
som "associate" i virksomheden. Lønnen tager hermed et tilsvarende hak opad. Sidste trin er "partner" med 
medejerskab og resultatløn. Disse tre grundtrin med mulighed for at forhandle tillæg virker logiske. 
Lønningerne er generelt for høje i forhold til  de honorarer det er muligt at forhandle sig til. En afvikling af 
automatisk lønregulering årligt er meget ønskeligt og konkurrencefremmende både her hjemme og internationalt. 
Lønsystemet er forsåvidt fint nok - selvfølgelig skal alle have en fornuftig løn for det arbejde, der udføres og for de 
kompetencer de besidder - eller den ekstraordinære indsats der ydes. Undgå for alt i vedren at gennemføre en 
ressourcekrævende "fedterøvsmodel", men sikr, at basislønnen er rimelig for begge parter 
Løsningen med mere differentieret løn er positivt for både de meget kvalificerede og mindre kvalificerede. Idag er vi 
nødt til at opsige sidstnævnte fordi de er for dyre ift. deres "værdi".  
Man bør af hensyn til gennemførbarhed sikre, at ingen kan gå ned i løn ift deres løn idag, men at al automatisk 
regulering til gengæld stoppes samtidig. Færre løntrin er ikke en vej frem. Hellere en øjeblikkelig sikkerhed til 
medarbejderne mod fuld frihed fremefter. 
Man bør sikre en automatisk pristalsregulering ved færre løntrin, så medarbejderen ikke oplever tilbagegang i 
købekraft. Der har ikke været spørgsmål om indslusningsløn - den nyuddannede Cand.arch. kræver store 
investeringer fra virksomheden før vedkommende er en rigtig arkitekt, der kan arbejde på egen hånd. 

Meget svært at konkurrere på internationale opgaver. Det nuværende system er alt for stivt og ufleksibelt. 
mit udgangspunkt er, at vi har nogle løn overenskomster, og dem lønner vi ud fra. ingen under i nedgangstider og 
ingen over i opgangstider. har du en uddannelse, så sælger du din arbejdskraft til de givne overenskomster. og 
herfra forhandles der opad. de personer der ikke fagligt står stærkt, taber hermed, da der her på tegnestuen ikke 
lønnes under overenskomsterne. derfor gives disse personer ingen ansættelse. forslaget om at ændre lønsystemet 
gavner denne gruppe mest  
Målet må være at sikre et lønsystem med en stor grad af fleksibilitet,- dette for at sikre overlevelse i krisetider,- større 
konkurrenceevne specielt ved udenlandske opgaver og endelig en større grad af motovation for den enkelte 
ansatte. 

Nuværende lønsystem fungere OK, dog er startlønnen for høj. 
Nuværende slutløn, og for den sags skyld (og måske mest) den relativt høje startløn står ofte ikke mål med 
medarbejderens kompetencer. Det vil være rart hvis der kunne blive tradition for at angagement og loyalitet kunne 
"belønnes" i højere grad en det synes normalt i dag. Har indtryk af, at mange slår autopiloten til i for ung en alder. 
Man stiger jo i løn uden "at gøre noget for det". Det skal dog med det samme være sagt, at mange, isæt unge, 
arbejder ihærdigt på at dygtiggøre sig - til eget såvel som arbejdsgiverens bedste - det er sådanne medarbejdere 
det vil være rart at belønne. Det bliver de måske allerede enkelte steder, men ikke nok tror jeg. Lavere start og 
slutløn suppleret med personlige tillæg vil være godt mener jeg. 
Nuværende systemet er gammeldags. Lad os få lønningssystem efter hvad de uddannede kan genennemføre og 
hvordan indstillingen til at drive virksomhed på moderne metoder eksisterer i de ansattes indstilling. 

Også lavere start løn, hvis nyudannet skal ansættes 
Præcis som priser på byggeri og løn var opskruet indtil krisen, så må lønninger nu også kunne gå den anden vej. Et 
honorar som procentsats af byggeomkostninger - der nu måske er 20% lavere - arbejdet arkitektfirmaet skal levere 
er mindst det samme. Samtidig presses vi af ydelser til dumpingpriser, praktikantlønninger og billige udenlandske 
lønninger. 
På en arbejdsplads er det vigtigt at medarbejderne er trykke ved deres ansættelse og på deres lønudvikling, og være 
sikre på hinanden, så den ene ikke får mere end den anden (fedterøvstillæg) fordi tillægget ikke nødvendigvis er et 
tegn på gode/dårlige faglige kompetancer. Det er vigtige at medarbejderne er en enhed, der trækker i samme 
retninmg fo rat nå et fælles mål, at medarbejderne kan inspirere hinanden til forbedringer og/eller rationaliseringer. 
Medarbejderne skal ikke bruge deres energi på at opnå den bedste lønstigning i forhold til kollegaer, men på at 
være positivt fremadrettet i deres arbejde.  

Sammenhæng mellem markedsrelaterede kvalifikationer og løn er et must  
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simpel, simpel grundstruktur med mulighed for individuel forhandling løn som motivation - dvs at løn bruges til 
styre virksomheden strategisk enkel tilpasning til markedssituationen  

Vi er mange der bløder i krisetider - og tør derfor ikke ansætte når svage opgangstendenser viser sig 
Vi har ikke ønsker om at have stor ulighed i indkomsterne. det giver ro at kunne sige at vi har vores organisationer til 
at forhandle for os og at tillæg er noget vi frivilligt kan anvende hvis vi vil. Vi finder at der skal bruges unødig meget 
tid og ressourcer op at opbygge tillægssystemer der sikrer en rimelighedsbetragtning, når denne opgave ligger i 
den enkelte virksomhed. HVis vi skal bruge mere tid på lønforhandlinger går denne tid fra det vi skal tjene penge på 
nemlig at udføre vores sager. Dette gælder både hos ledelse og medarbejdere. Det kunne være en ide at 
organisationerne gav nogle råd/vejledninger til hvordan man kunne opstille et tillægssystem - så der ikke i hver 
enkelt virksomed skal bruges ressourcer på det. Det ville også være rart at kunne sammenligne os lidt med 
ingeniørernes måde at honorere deres medarbejdere. 

vi ser jo allerede hvordan situationen er med til at presse lønnen henholdsvis op og ned 
Vores overenskomst ligner den fra en industriarbejdsplads. Vi har mange forskellige kompetencer beskæftiget og 
ansattes indsats er mere styret af engagement. En vidensproduktion kræver langt mere fleksibelt system af 
afregning. Vi har individuelle forhandlinger alligevel. Vi vil gerne ha mere råderum til at differentiere. 
 

Arbejdstidssystemet 

50% overtidtillæg burde afskaffes helt således, at det giver meget større frihed for at flekse både for arbejdstager og 
arbejdsgiver. 100% overtidstillæg kunne bevares men måske defineres mere bredt. 
Ad. 38 Det skal være mere fleksibelt end de nuværende, dvs. bruttoperioden skal være længere. 
Overarbejdsbetaling på lørdage bør drosles ned.  
Akademikere planlægger i høj grad deres eget arbejde. Arbejdstidssystemet hvor hvert minut registreres 
understøtter ikke den selvstændige tilrettelæggelse og ansvar for projekter. 
arbejdstiden skal være mere fleksibel så den er ordre tilpasset - vi har perioder med behov for meget tid og perioder 
med behov for lidt tid - især på et meget svingende marked. 

Arbejdstidssystemet benyttes ikke på mange virksomheder. Overarbejde forventes i arkitektfaget.  
basistid 37 t./uge er fint, men mer-timeforbrug er ikke nødvendigvis "overarbejde" i klassisk forstand. Systemet bør 
forenkles meget, såd er skelnes mellem "opgaveløsning" og "beordret overarbejde". Man kan (med lejlighedsvis) 
snævre deadlines slet ikke tilpasse bemandingen på kort sigt, men er nødt til at løse opgaver ad hoc. Ved konkrete 
(længerevarende) opgaver kan bemandingen tilpasses, men det nuværende system lægger op til 
opgaveansættelser, hvilket er noget skidt. Vi vil hellere flekse timerne over året, så alle leverer årsnormen og 
kompenseres med frihed i stedet for penge, der beskattes hårdt og som de færreste egentlig er interesseret i, 
forudsat at løn og ansættelsesvilkår iø er fornuftige. 
Da medarbejderne er med i planlægningen og opstiller tid er jobløn den bedste løsning med min løn iog tillæg efter 
forhandling 
De nuværende regler tager overhovedet ikke hensyn til individuelle behov hvor der fra mange medarbejdere kan 
være behov for mere individuelle arbejdstider afpasset efter den enkeltes og firmaets behov 
De stive regler om overarbejde bør fjernes, så der kan merarbejdes og afspadseres i forholdet 1:1. Det er en del af 
kulturen i en arkitektvirksomhed. Det indebærer en risiko for misbrug fra arbejdsgiverside, men den kloge 
arbejdsgiver ved godt, at det ikke kan batale sig at misbruge sine medarbejdere.  
Den nuværende ordning er umulig at administerere for alle parter. Er ligeledes umulig - eller næsten umulig at få 
honoreret af bygherre. Skaber stor frustration for alle parter, da der konstant er deadlines og meget svingende 
konjukturer. Mål: indv. aftaler fra opgave til opgave. 
Der bør være en større elastik i forhold til mængden af overarbejde i kortere perioder. Hvis man - i udviklingsfasen, 
som vi bruger meget tid på - er meget optaget af en opgave opleves 42 timer som nærmest halv tid. Jeg mener at 
korte perioder at høj intensitet ikke skal have så negativ indflydelse på lønafregningen. Til gengæld er det vigtigt at 
man ikke kører hårdt på i længere perioder - dvs. at 4månedersreglen stadig er fornuftig - for kommer man ud over 
en sådan periode er det simpelthen mangel på planlægning. Med andre ord synes jeg overenskomsten også skal 
have også et kvalitetsmæssigt/fagligt sigte, for det modarbejder den lige nu. Endvidere kunne man overveje om 
man kan forhandle afspadsering hhv udbetaling med den enkelte medarbejder, da der er stor forskel på hvad der er 
godt for den enkelte. 
Der er utroligt gammeldags med de nuværende regler set i lyset af at vi befinder os i et samfund hvor der arbejdes 
24 timer i døgnet i en langt række fag. Hos os betaler vi ikke tillæg og vi vil det ikke og det også om vi så bryder 
gældende regler. Hos os samarbejder vi om at løse de opgaver vi har, for at sikre vores arbejdsplads eksistens. 
Nogen gange må man yde en ekstra arbejdsindsats og nogen gange kan man tage fri når der er behov for dette.  
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Det er dårligt for alle parter, at overarbejde absolut skal afspadseres inden for 4 mdr. hvis man skal undgå faktor. Det 
er ikke særlig fedt at skulle bede en person om at afspadsere en tilfældig uge i november, hvis personen hellere vil 
gemme timerne til jul eller påske. Mange vil også hellere arbejde over om søndagen end komme alt for sent hjem 
torsdag og fredag aften. Det er tåbeligt, at weekender er dyrere end andre overtimer, så man som arbejdsgiver skal 
bede om at arbejdet udføres på bestemte tidspunkter (modsat de ansattes ønsker)for ikke at blive for dyrt. Forslag: 
Overarbejde opgøres hver måned. De første 20 ekstratimer er uden faktor men afspadseres/udbetales efter den 
ansattes ønske. Efterfølgende timer er med faktor 1,5 og afspadseres/udbetales efter arbejdsgiverens ønske. 
Det er helt umuligt inden for de nuværende arbejdstidsregler at konkurrere, og særligt i udlandet. En meget simpel 
måde at regulere på kunne være at give en grundløn der dækker de 37 (35) timer som arbejdsugen er på, og 
forhandle rådighedstillæg oven på grundlønnen med de medarbejdere der skal udføre tidstungt arbejde. ex. 
projektledere, sagsarkitekter og konkurrencemedarbejdere. Ligesom der kan være en afvejning af hvor interresant 
et projekt er at at arbejde på, honorarets størrelse. I holland er det eksempelvis en uskreven regel at hvis man 
arbejder på et ambitiøst projekt så ved man godt at der bruges mange timer i forhold til honoraret og derfor kunne 
det ikke falde nogen ind at der var noget der hed overtid. Mens man hvis man hellere vil have overtid og meget 
faste rammer må acceptere lidt mindre udfordrende opgaver 
det er ikke arbejdstidsystemet der skaber work/life balance, det handler om kultur. systemet som det er idag er 
rigidt/besværligt at beregne/forstår, men har nok været med til at skabe fokus at overtid skal honoreres. det 
grundlæggende problem er nok at der stadig er alt for mange, der betales 1:1 - og det er ikke iorden. der er behov 
for fleksibilitet, dvs. muligheden for at forskyde timer er fin, men der skal fortsat være fokus på at sikre at overtid 
honoreres på en ordentlig måde 
Det er vigtigt at der er enkelte regler, der er nemme at forstå, så overarbejde let kan iværksættes eller forkastes. Det 
er klart, at den medarbejder der strækker sig ud over normel arbejdstid skal have noget for det. I nogle tilfælde 
kunne det evt. være i orden med en akkord på et stykke arbejde.  
Det går simpelthen ikke at folk ikke kan nå deres arbejde i ugen, men skal have dobbelt op om søndagen - så kan vi 
helt sikkert ikke være med. Jeg syntes ansatte glemmer hvor skønt et fag vi har og jeg føler de ansatte er meget 
forkælet med betalte frokost pauser og ekstra betalling for overarbejde - ikke mange brancher har dette. Det 
offentlige har det, prøve lige engang at fjerne alle disse betalte pauser - så er det jo lige før der er plus på kontoen.. 
Det kunne være ønskeligt med en årsnorm, så arbejdsgiver og medarbejder kan planlægge opgaver og fritid 
sammen. 

Det nuværende system er lidt stift, men er ikke det store problem.  

Det nuværtende system er for ufelksibelt og ukonkurrencedygtigt. 
Det skal for arbejdsgiveren være muligt, at forhandle sig til aftaler med samarbejdsudvalg således, at det er muligt 
at skabe "husaftaler". 
Det største problem vi har i vores virksomhed er at det rigide arbejdstidssystem formelt blokerer for en ordentlig 
flextidsaftale som er til fordel for både medarbejdere og virksomhed. Vi har prøvet begge dele og systemet holder 
mange medarbejdere tilbage i deres ønske om større flexibilitet. Systemet opfordrer til ikke at overholde de 
gældende regler. Hos os er problemet at sagsarkitekterne (uden personaleledelsesansvar) er ansvarlig for 
planlægning og overholdelse af deadline i sagerne og risikoen er klart at en sagsleder som ikke er tilstrækkelig skarp 
til planlægning og arbejdstilrettelæggelse kan ødelægge en sags økonomi ved overarbejde. Vedr 37. De nuværende 
regler belønner de langsomme og mindre produktive og er dermed ikke retfærdig. 

En meget kostbar ordning 

enkelt, enkelt skal det være 

Forenkling ønskes. Fleksibilitet vigtig 
Håndteringen rent administrativt er krævende. Det sker, at der spekuleres i overarbejde fra medarbejdersiden. Det 
vil være at foretrække, at der arbejdes, når der er brug for det, - at dette honoreres over et generelt lønmæssigt 
rådighedsbeløb efter forventet omfang/ aftalt med den enkelte medarbejder alt efter ansvarsområde.  

ikke nu 
indarbejdelse af et flex system der tilgodeser både medarbejder og arbejdsgiver - vi er i et fag hvor det er svært at 
fylde tingene ind i et 8-16 job. 
Jeg er overbevist om aat jobløn er vejen frem Det giver alle parter et naturligt incitameent til at planlægge og 
arbejde rationelt og indenfor den normale arbejdstid. 
jeg gentager: jeg kan kun svare "ved ikke", da jeg arbejder alene for mig selv - jeg har fint samarbejde med min 
normale ingeniørkontakt 
Jeg mener at en god virksomhedsledelse, åbenhed på tegnestuen og en fælles investering i et godt og solidarisk 
arbejdsfællesskab, uverflødiggør et rigidt overarbejdssystem. 
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Nuværende system dikterer, at overarbejde skal være udlignet indenfor en fast periode,men mangler at låse 
perioden fast til årskalenderen. Derved følger perioden i udgangspunktet ansættelsesdatoen og hver eneste 
medarbejder får sin egen personlige skævvredne beregningsperiode. Perioderne kunne med fordel låses fast i 
forhold til de typiske peaks, som virksomheden naturligt er underlagt i eksempelvis forhold til årstider eller andet. 
Optimalt kunne disse perioders placering forhandles på plads individuelt virksomhedstilpasset. 

ofte er hensynet til familien det der bestemmer arbejdstiden 
Opdelingen i mer- og overarbejde giver meget administration men forhindrer ikke overarbejde. der kan også 
spekuleres i hvor man placerer sit overarbejde. Nogle medarbejdere er meget fokuserede på at få så meget ud af 
deres overarbejde som muligt. Den tidligere overenskomst var lettere at administrere. Det ville være bedre hvis det 
var muligt at udfakturere overarbejde. derudover ville det være rart at kunne anvende en eller anden form for 
rådighedsforpligtelse med en betaling (tillæg) ikke kun for ledende medarbejdere. jeg tror at medarbejderne i de 
fleste virksomheder selv har mulighed for at tilrettelægge deres arbejde og at vores kontrolmulighed som 
arbejdsgivere er begrænsede. derfor må vores overenskomssystem og lønsystem bygge på tillid frem for kontrol og 
indviklede regler. 
overarbejde er ofte 'ikke' påbudt arbejde, hvor den enkelte medarbejder bruger tiden som buffer for at løse en 
opgave - der er desuden det mønster at helt unge og uerfarne, eller yngre arbejdsomme mænd tit bruger mere 
overarbejdstid også af lyst og interesse, mens ældre og især kvinder der har børn er bedre til at planlægge tiden så 
de ikke bruger ekstra tid. generelt er systemet forældet fordi arbejdet tilrettelægges i et samarbejde omkring en 
opgaveløsning - og det er aldrig sket at arbejdsgiver 'påbyder' overarbejde, hvis ikke der også er interesse for det.  

Overtid er en rest fra håndværkertraditionen, der ikke fungerer i en globaliseret, akademisk verden 
Overtid skal fortrinsvis aflønnes med afspadsering, kan dette ikke lade sig gøre må medarbejderstaben øges i 
perioder.  
Problemet med overarbejdstillæg er, at der bliver ansat flere end nødvendigt, og dermed også fyret flere end 
nødvendigt. Alternativt projektansættelser, som jeg grundlæggende mener er forkert. Derfor skal der ikke være 
overarbejdstillæg, men en fleksibel aftale med medarbejderne, som også har gavn af, selv at kunne disponere deres 
tid. Det vil medføre længerevarende ansættelsesaftaler og færre udsving i bemandingen. 

rådighedstillæg som i allendre brancher 
Ser gerne mere fleksible arbejdstidsbestemmelser, der passer bedre til at medarbejderne selv tilrettelægger deres 
arbejde. Overarbejdsbestemmelserne hører mere til i en tid, hvor det er arbejdsgiveren alene, der planlægger 
arbejdet. 
Som mindre virksomhed og "i den virkelige verden" som nogen siger kan vi ikke bestemme/eller helt herre over 
arbejdstidspunkterne derfor må vi udføre arbejdet til den tid og omfang det nu tager - men det kræver selvfølgelig 
megen planlægning med respekt for den enkelte medarbejder af indehaveren som bliver taberen mht brug af tid. Vi 
klarer det nogenlunde ved afspadsering som bliver til medarbejderens fordel p.gr.a. ovennævnte forhold  
Svar tager selvfølgelig udgangspunkt i en virksomhed med meget lidt overarbejde. Men fornemmelsen er at 
medarbejderne er glade for den flexibilitet der ligger i det nuværende system. Dog kunne det overvejes at fjerne 
100% i weekender, da der er en del enlige forældre der nogen gange har lyst til at arbejde en lørdag og holde fri 
mandag...dette giver det nuværende system ikke mulighed for (med mindre man aftaler "snyd" på timesedlen.  

Systemet gør det næsten umugligt at deltage i internationale konkurrencer 

Så længe begge forældre passer /henter børn er det svært at ændre det system vi har i dag. 

Tillid, tillid og tillid... 
Tro det bliver vanskeligty at finde et meget bedre system,! Og så indviklet er det nu heller ikke. Mange t/s systemer 
håndterer jo helt automatisk overarbejdsreglerne 
Udtrykker Et gammeldags syn på arbejer/arbejdsgiver. Konkurrencesituationen kræver stor fleksibilitet af alle parter, 
tidshorisonter er grundet de mange prækval. (næsten alle opgaver) meget korte. Arbejdsgiver har svært ved 
planlægge fra dag til dag. Pludselig går en prækval. igennem og så skal der mandes op eller arbejdes over. Det vil 
være rart, om vi kunne indfører en regel om, at der fra en ordregivers accept af tilbud, til arbejdet skal påbegyndes 
skal gå fx. 5 uger. I lighed med de regler håndværksvirksomheder har. Det vil lette planlægningen meget.  
Vi anvender ikke overarbejde, fordi det er for dyrt for firmaet i forhold til det dækningsbidrag, vi i øjeblikket kan 
opnå.  
Vi følger ikke overarbejdstidsreglerne 100% men laver individuelle aftaler, især ved konkurrencer og lign. Dette er 
vores medarbejdere faktisk indforstået med, idet det giver stor frihed til at give en skalle en gang imellem og så 
afspadsere senere efter eget valg. Vi griber kun ind hvis overarbejdspuklen er for stor og opfordrer til afspadsering. 
Vi har i mange år haft aftale om afregning af overtid 1 til 1. Det er mit indtryk at det giver en stører frihed for de 
ansatte og en stor fordel for firmaet. 
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Vi skal have et OK-system, der reflekterer virkeligheden i 2010 -og fremover! OK, som den kendes i dag er IKKE 
funderet på de værdibegreber, som vore medarbejdere har. 
 


