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Krav specielle for de deltagende akademikerorganisationer 
(forhandles af den organisation kravet vedrører på vegne af Akademi-

kerne) 
 

BF 

1. Ret til 5 dages arbejdsuge – men ikke en pligt 

2. En arbejdsdag skal som minimum vare 4 timer 

DDD 

1. Stedfortræderende for veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen 

omklassificeres til lr. 38 

DdL 

1. Tillæg til beskikkede landinspektører 

2. Nyuddannede tekniske specialister har efter 1 års ansættelse ret til 

en forhandling om indplacering direkte på trin 5 

DdP 

1. Ændring af basislønskalaen (Første basisløntrin gøres et-årigt) 

2. Forbeholdskrav: TR-Reformens effekter overføres til sognepræster 

Djøf 

1. Overenskomstansatte rektorer får samme mulighed for at rykke op 

i lr. 38 og bevare denne lønramme som tjenestemandsansatte rek-

torer 

2. Under forudsætning af at der afsættes puljemidler medtages krav 

om:.(1) kvalifikationstillæg for gennemført uddannelse i retsmæg-

ling eller opnået juridisk/erhvervsjuridisk ph.d.-/doktorgrad for 

dommerfuldmægtige, .(2) forhøjelse af tillæg D4, nr. 1 på Jus 

DM 

1. Oprettelse af 2 nye stillinger i lr. 37 som statsgeologer ved GEUS 

2. Forhøjelse af docenttillægget ved musikkonservatorierne, så det 

nuværende grundbeløb på kr. 27.000,- hæves mod niveauet for 

lektorer (kr. 45.000,-) 

DOKS 

1. Der rejses krav om overenskomstdækning af personer med kirke-

musikalsk bacheloreksamen fra de danske musikkonservatorier (Ba 
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musicae, kirkemusik), således at de omfattes af lønprotokollat for 

DOKS organister i overenskomst for organister mellem Kirkeminist 

2. Lønforbedringer og ændringer i AC's basislønskala indføres i løn-

protokollat for DOKS organister 

3. Forbedringer og ændringer i rådighedstillægget for fuldmægtige 

under AC's overenskomst indføres i protokollat for DOKS organister 

4. Forbedringer og ændringer i pension af basisløn og rådighedstillæg 

for fuldmægtige under AC's overenskomst indføres i lønprotokollat 

for DOKS organister 

5. Der rejses krav om at ændringer i generelle CFU aftaler implemen-

teres i overenskomst for organister 

6. Der tages forbehold for at der kan rejses krav, som følge af krav 

rejst af CO10 til overenskomst for organister mellem Kirkeministe-

riet, DOKS og CO10 

DP 

1. Pligt til at lave lokalaftaler hvis psykologer skal arbejde uden for 

normal arbejdstid ugens 5 første dage 

2. Autorisationstillæg til alle psykologer 

FAC 

1. Arbejdsmarkedspension til officerselever 

FAS 

1. Forbedring af vilkårene for speciallæger, overlæger, stabslæger, 

embedslæger, sessionslæger, læger ved universiteterne (Generelt 

krav) og læger i ledende stillinger i staten 

2. Tillæg til stats- og vicestatsobducenter gøres pensionsgivende 

3. Forbedring/opretning af lønskalaen for speciallægekonsulenter, 

særligt for speciallægekonsulenter med mellem 4 og 9 timers 

ugentlig beskæftigelse 

4. Overenskomsten ajourføres, således det fælles regelsæt indføres i 

overenskomsten. Det gælder sygdom. tjenestefrihed, forhand-

lingsprocedure ved afskedigelse, indbringelse for faglig voldgift, 

bortvisning, flyttegodtgørelse samt efterindtægt 

5. Bedre mulighed for sessionslæger kan deltage i efteruddannelse 

med betalt frihed uden for de sessionsfri perioder 

GL 

1. Forbedringer på lønskalaen 

2. Højere basisløn til pædagogiske ledere 
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3. Forhøjelse af adjunkt/lektortillæg ved gymnasiale uddannelser 

4. Forhøjelse af pensionsprocenten 

5. Bedre lokale forhandlings- og procedureregler 

6. Præcisering af bestemmelserne om tidsregistrering og merarbejde 

7. Bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø 

8. Krav vedr. forpligtigende kompetenceudvikling og efteruddannelse 

9. Lønanciennitet -og ikke undervisningsanciennitet- skal medregnes 

ved udmøntning af adjunkt/lektortillæg 

IDA 

1. Nyuddannede tekniske specialister har efter 1 års ansættelse ret til 

en forhandling om indplacering direkte på trin 5 

KS 

1. Forbedring af basislønnen, herunder korrespondentløntrinnet (sta-

ten), med fokus på sluttrin 

2. Korrespondenter i staten omfattes af overenskomstens bilag 6 

Pharmadanmark 

1. Tillægget på kr. 9.300 (2012-niveau), der i dag gives til farmaceu-

ter jf. overenskomstens bilag 6, ønskes også at omfatte de reste-

rende uddannelser inden for Pharmadanmarks forhandlingsområde 

i medfør af overenskomsten 

TF 

1. De anvendte stillingsbetegnelser i Sundhedsstyrelsen for tandlæger 

skal implementeres i overenskomsten, dvs. tandlæge, afdelings-

tandlæge og overtandlæge, og lønstrukturen for tandlæger, skal 

være den samme som for de tilsvarende stillinger på lægeområdet 

YL 

1. Sikring af ensartede vilkår for læger i uddannelsesstillinger i staten 

mht. sygdom og barsel 

2. Bedre honorering af læger på retsmedicinske institutter 

3. Bedre lønvilkår for læger i staten, - herunder læger i uddannelses-

stillinger 

4. Løn i hele barselsperioden 

5. Bedre pensionsforhold 

 


