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Vejlledning vedr.
v
ibrrugtagning og an
nvendels
se af
ny løn
nskala, h
herunder
r særligt tillæg

Indledniing
Nærværend
de dokumentt er et bilag//vejledning ttil tidligere udarbejdede
u
ny lønskala for Baptistk
kirken i
Danmark - til brug i de danske baptistmenighe der.
Bilaget tæn
nkes benyttet af menighe
edsråd/meniighedsledels
ser, der ønsk
ker vejlednin g i fastlæggelsen af løn
og særligt ttillæg for præ
æster og and
dre menighe
edsmedarbejjdere i forbin
ndelse med d
det ny lønsystem.
Dokumente
et indeholderr generelle anbefalinger
a
og råd ved fastlæggelse
f
en af løntillæ
æg.
I sagens na
atur kan vejledningen ikk
ke være fyld
destgørende.. Personaleudvalget stårr derfor også
å til
rådighed, såfremt der måtte
m
være uddybende sspørgsmål tiil den nye lønskala, deru
under det sæ
ærlige tillæg.
Til orienteriing er vedhæ
æftet bilag med
m
noter fra
a "Erfaringerr fra en menigheds imple
ementering af den nye
lønskala"

o råd ve
ed fastlæ
æggelsen
n af løntiillæg
Generellle anbeffalinger og
Helt genere
elt er tillægget - eller den fleksible a ndel af lønnen, der som udgangspun
nkt udgør en
n
procentandel af begynd
delseslønnen
n (eks. 20%)) - menighed
dens mulighe
ed for at hon
norere en ko
ompetence,
der ligger u
ud over den grundkompe
g
etence, der m
må forventes
s af medarbe
ejderen.
For en medarbejder, de
er ansættes helt
h
uden fo rudsætninge
er - andet en
nd en evt. grrunduddannelse,
eksempelvis som præstt, menigheds
sleder, unde
erviser, musiker eller tilsv
varende, vil det være he
elt naturligt
at starte på
å en grundløn uden tillæg.
Hvis medarrbejderen ko
ommer fra en
n tilsvarende
e stilling, me
ed eksempelv
vis nogle årss relevant ko
ompetence,
eller gennem ansættels
sen oparbejd
der tilsvarend
de kompetence, vil det være
v
naturli gt at drøfte et tillæg på
eks. 1/4 af et muligt løntillæg.
Hvis den ny
ye medarbejder kommerr med eller g
gennem ansæ
ættelsen opa
arbejder en kompetence
e, som er
særligt tileg
gnet de beho
ov, som den ansættende
e menighed har - eks. indenfor unde
ervisning, kirrkevækst,
socialt arbe
ejde osv. - så
å kan forhan
ndlingsudgan
ngspunktet eks.
e
starte ved 1/2 af et muligt løntillæg.
Et tillæg, de
er rammer lo
oftet - på 10
00% af et m uligt løntillæ
æg, bør benyttes i særlig e tilfælde, hvor
medarbejde
eren bibringe
er eller har opnået
o
helt sspecielle kom
mpetencer, som
s
menighe
eden/organisationen
kan drage s
stor nytte aff og endviderre, hvor med
darbejderen har udvist en
e vedholden
nhed og troffasthed samt har sø
øgt og genne
emført målre
ettet efterud
ddannelse for at kunne udføre
u
sine o
opgaver og udvikle
u
egne
kompetence
er til løsning
g af opgavern
ne i menighe
eden/organisationen.
Ovennævntte %-satser er vejledend
de. Tillæggett må i hver enkelt
e
situattion bero på grundige ov
vervejelse
og en drøfte
else mellem ledelse og medarbejder
m
r tilpasset de
en konkrete ansættelsesssituation.
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Bilag
Erfaringer fra en menigheds implementering af den nye lønskala
Dette afsnit er baseret på svar fra en række spørgsmål stillet til en menighed, der allerede har indført den
nye lønskala.
Spørgsmål og svar vedrørende indførelse af Baptistkirkens nye lønsystem
Spm. 1
Hvad var situationen før I gik i gang med at tale om det nye lønsystem (eks. hvilket lønsystem eller
ansættelsesform var gældende)?
Vi brugte det lønsystem som var gældende, og som BID tidligere anvendte. Vores forstander fik et
yderligere tillæg, som vi aftalte skulle bortfalde i forbindelse med indtrædelse i det nye lønsystem.
Spm. 2
Hvilke overvejelser lå til grund for at skifte til det nye system?
Vi ville bruge det nye system for at ligge på linje med øvrige menigheder og for at få tilpasset lønnen til
det niveau, som BID mener en præst skal have i løn. (Heri var menigheden enige).
Spm. 3
Hvilke positive sider/muligheder så I i det nye system?
Det er muligt at differentiere mellem en forstander, en præst/ungdomspræst og en studerende, og få
vore ansættelser indplaceret korrekt i forhold til erfaring, uddannelse og anciennitet.
Spm. 4
Beskriv de betænkeligheder/overvejelser, der var fra forskellige parter:
a) Medarbejderen
b) Ledelsen/menighedsrådet
c) Menigheden/menighedsmødet
Der var ikke som sådan betænkeligheder på tværs af de nævnte parter.
Vi drøftede det nye lønsystem, som lå et stykke over nuværende lønniveau, og foreslog en plan til –
henover en periode på godt 1½ år – at få reguleret lønnen ind, så den ville passe i det nye lønsystem.
Der var lavet budget for 2013, som var godkendt af menigheden og ville derfor ikke indstille en
forhøjelse/ændring af budgettet.
Den regulerede løn er så blevet kalkuleret i budget 2014 og vil komme helt på plads med januar-løn
2015.
Vore præster synes, det var en fin løsning.
Spm. 5
Hvor lang procestid brugte I på at komme frem til en aftale?
Menighedsrådets formand og næstformand (samt økonomisk udvalgsformand), drøftede et i forvejen
udarbejdet forslag på et møde med de ansatte – det tog ca. ½-1 time pr. medarbejder. Men hele
processen tog naturligvis længere tid, fordi der også var involveret forberedelsesarbejde og bearbejdning
og godkendelse af det justerede budget.
Spm. 6
Har der været behov for nogle justeringer efterfølgende, eks. af aftale/vilkår?
Nej, indtil videre har aftalerne fungeret til alles tilfredshed.
Spm. 7
Har overgangen til det nye lønsystem haft en væsentlig indflydelse på menighedens budgetlægning?
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Nej, vi plejer at lave justeringer hvert år, dog blev den seneste justering blot lidt større pga. ændringerne
vedr. det nye aflønningssystem. Der har ikke været kritik eller kommentarer til dette fra menigheden.
Spm. 8
Hvordan kom I frem til, hvilken kategori medarbejderen skulle indplaceres i - og var beskrivelserne i
lønsystem-dokumentet tilstrækkelige til at danne en forståelse for kategoriseringen?
Det gav næsten sig selv. Vi havde på daværende tidspunkt en forstander med høj anciennitet og en
yngre (uden forstanderrolle) med mindre anciennitet. Det sidste var sværest, da vi skulle definere hvor
lang tid vedkommende faktisk havde været fungerende prædikant mv.
Det nye lønsystem har endvidere været i brug sidenhen, idet vi ult. 2013 ansatte en studerende, og
brugte de forskellige kategorier til korrekt indplacering af medarbejderen.
Spm. 9
Har I haft behov for hjælp udefra - eller fra fagpersoner i menigheden for at få aftalen på plads? - evt.
hvilke personer?
Nej, vi har gennemført processen med egne ressourcer i menigheden.
Spm. 10
Var der betænkeligheder ved at skulle "forhandle" om tillæg, som ikke kunne slås op i en
anciennitetstabel eller tilsvarende, men rent faktiske skulle fastlægges i åben drøftelse med
medarbejderen?
Nej, vores udgangspunkt var, at det gamle lønsystem ikke var godt nok til at imødekomme specielle
kvalifikationer (forstander, speciel uddannelse mm), men det synes vi i højere grad det nye lønsystem
gør.
I bund og grund er et kvalifikationstillæg en aftale om lidt ekstra løn – altså en forhandlingsparameter –
både for den ansatte og for menigheden, som gerne vil ansætte.
-----------------------------------------Til spørgsmål 9, kan det nævnes, at personaleudvalget kan bistå menigheder/præster, der er undervejs i
processen, med råd og vejledning eller henvise til en menighed, der har erfaring med at indføre det nye
lønsystem.
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