
 

 

What’s in it for me 
- En pixi-gennemgang af OK18-resultatet 

 
Lønnen 
Lønstigninger: Der er aftalt generelle lønstigninger ca. hvert halve år: 

1. april 2018:   1,13% 
1. oktober 2018:  0,50% 
1. april 2019:   1,30% (+ udmøntning af reguleringsordning1, forventet 0,02%) 
1. oktober 2019:  0,86% 
1. april 2020:  1,46% (+ udmøntning af reguleringsordning, forventet 0,02%) 
1. februar 2021: 0,68% (+ udmøntning af reguleringsordning, forventet 0,10%) 

I alt 6,07%, (inkl. 0,14% som forventet udmøntning fra reguleringsordningen) i generelle lønstigninger over 
de 3 år, som gælder alle. 

Herudover vil der være en række forbedringer, som nogle har glæde af, herunder lokalt aftalte 
lønforbedringer samt nedenstående.  

I alt forventes gennemsnitslønnen for samtlige statsligt ansatte ved overenskomstperiodens udløb at være 
8,1 % højere, end den var ved indgangen af overenskomstperioden.  

Forhøjelser på basisløn for bachelorer, ca. 16.500 kr. det første år og ca. 22.100 kr. det andet år. 

Ferie for nyuddannede 
Hvis du er nyuddannet og ikke får penge fra feriekonto fra en tidligere fuldtidsansættelse, får du 5 betalte 
fridage det første ansættelsesår. Retten bortfalder i 2020, fordi der kommer en ny ferielov, hvorefter man 
ikke længere skal være ansat i op til 16 måneder, før man kan holde ferie med løn; i stedet kan man holde 
ferie med løn i takt med optjeningen. 

Fri til at passe syge pårørende 
Den hidtidige ret til fri med i løn i op til 5 dage (inden for 12 på hinanden følgende måneder) pr. barn under 
14 år til hospitalsindlæggelse omfatter fremover også ambulant behandling, der træder i stedet for 
hospitalsindlæggelse. Retten gælder i forhold til hjemmeværende børn. 

Der indføres en ny ret til orlov uden løn til at passe en nærtstående, som har en betydelig varig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse. Det er en 
forudsætning, at den ansatte ansættes af kommunen til at passe den nærtstående i hjemmet, jf. 
Servicelovens § 118. 

                                                           
1 Reguleringsordningen er en mekanisme, som sikrer en nogenlunde parallel lønudvikling på det statslige og det 
private arbejdsmarked. Dette gøres ved at korrigere for en evt. forskel i stigningen i gennemsnitslønnen for hele 
staten og stigningen i gennemsnitslønnen for hele det private område.  



 

 

 
 
 
Kompetenceudvikling 
Den individuelle kompetenceudvikling styrkes ved, at der fremover kan søges støtte fra Kompetencefonden 
til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Hidtil har støttemulighederne været begrænset til 
institutionsansøgninger for større grupper af medarbejdere. 

Betalt spisepause 
Der er sket en sikring af, at arbejdsgiver ikke kan øge den effektive arbejdstid ved opsigelse af en påstået 
kutyme om betalt spisepause. Retten til betalt spisepause ekspliciteres i den nye overenskomst. Hermed 
tilsigtes ingen ændring af hidtidig praksis i forhold til arbejdsplanlægning, hvis frokostpausen hidtil har 
været registreret som en del af arbejdstiden. 
Hvis man fremover indgår en lokal arbejdstidsaftale, vil en sådan aftale skulle tage stilling til den lokale 
håndtering af pauser. 

Flyttegodtgørelse 
Reglerne om flyttegodtgørelse ved fraflytning fra en tjenestebolig er forbedret. 

Plustid 
Fremover kan ledelse og medarbejder indgå plustidsaftale (aftale om at den gennemsnitlige ugentlige 
arbejdstid kan udgøre op til 42 timer om ugen) uden en såkaldt iværksættelsesaftale mellem TR og ledelse. 
GL havde helst været denne ændring foruden. 

Ikke-overenskomstdækkede 
I overenskomstperioden skal optages forhandlinger om at overenskomstdække det område, som pt. er 
dækket af timelærercirkulæret. Dette har betydning på det erhvervsgymnasiale område. 

Akademikere, som er ansat som ikke-undervisere på erhvervsskoler samt fusionerede institutioner, har 
opnået overenskomstdækning. 

Ny lederaftale 
Der er aftalt et nyt aftalegrundlag for chefer på undervisningsinstitutioner, som bl.a. dækker ledere 
omfattet af GL-overenskomstens bilag 7 om pædagogiske ledere og sikrer overenskomstdækning af 
tilsvarende stillinger på fusionerede institutioner  

 

 


