Krav specielle for de deltagende akademikerorganisationer
(overenskomstansatte)
(forhandles af den organisation kravet vedrører på vegne af Akademikerne)
DM
1.

Forhøjelse af tillæg i stillingsstrukturen ved musikkonservatorier

DP
1. Autorisationstillæg til alle psykologer
2. Tillæg for godkendt specialistuddannelse
3. Ret til supervision med et minimum antal timer pr. år gennem hele
arbejdslivet

De 3 (DFys, Etf, JMF)
1. Forbedrede lønvilkår for erfarne ergoterapeuter, fysioterapeuter og
jordemødre
2. Forbedringer til ergoterapeuter, fysioterapeuter samt jordemødre
med særlige funktioner og kvalifikationer
3. Ledernes vilkår tilpasses AC-områdets vilkår for ledere
4. Forbedrede løn og vilkår for undervisere
5. Forbedrede arbejdstidsbestemmelser for undervisere
6. Forbedring af løn- og pensionsvilkår for ansatte på SOSU-skolerne

DDD
1. Sektionsledere, ansat i stillinger, hvor der forventes faglig
sparring/beslutning af veterinærfaglig art af vagtlignende karakter,
skal
have
et
tillæg
svarende
til
embedsdyrlægernes
rådighedstillæg
2. Pålagt arbejde, der går ud over normal arbejdstid, skal varsles
med mindst 5 dage, med mindre det er akut opstået.
Årstidsbestemte arbejdspukler eller andet der kan planlægges, er
ikke akut.

Den 15. december 2020
Sagsnr. S-2020-1178
Dok.nr. D-2020-36712
jjm/bef

3. Der aftales vilkår for al pålagt tjeneste udenfor normalarbejdstiden
4. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Fødevarestyrelsen og DDD, vedrørende sektionsledernes arbejdsvilkår, med
henblik på at finde løsninger på udfordringer med
•
•
•
•

Arbejdsbelastningen
Pålagte opgaver udenfor normal arbejdstid
Rekruttering og
Vilkår ved omstruktureringer

5. Arbejdsmiljøet for dyrlæger i veterinærkontrollen, fødevarekontrollen, rejseholdet og kødkontrollen skal forbedres, herunder
pauser og lange arbejdsdage.

DdP
1.

Forhøjelse af rådighedstillægget

Djøf
1. Afsættelse af et beløb til lokale lønforhandlinger for dommerfuldmægtiggruppen
2. Tillæg til fuldmægtige i Procesbevillingsnævnet i overenskomstens
bilag 6, Justitsministeriet, pkt D 14 forhøjes
3. Tillæg til senior- og specialanklagere ansat i anklagemyndigheden,
der er omfattet af en regional medhjælperordning i de regionale
statsadvokaturer
4. Forhøjelse af tillæg til medhjælpere i overenskomstens bilag 6,
Justitsministeriet pkt. D 3, stk. 2
5. Tillægget for gennemført grunduddannelse for politifuldmægtige og
anklagere i overenskomstens bilag 6, Justitsministeriet pkt. D 4,
nr. 1 forhøjes
6. Indgåelse af aftale med Djøf om indplacering af direktørgruppen
på SOSU-skolerne
DOKS
1. Der iværksættes initiativer der sikrer at der arbejdes systematisk
med seniorpolitik i folkekirken
2. Forbedringer og præciseringer i den cirkulærefastsatte TR-ordning
for organister i folkekirken
3. Forbehold for krav, stillet som konsekvens af krav, stillet af
arbejdsgiver
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1. Krav om balance mellem arbejdslivet og privatlivet
2. Forbedringer til ledere med særlige funktioner og kvalifikationer
KS
1. Ekstraordinær forhøjelse af basisløntrinnet for korrespondenter
FAC
1. Der
oprettes
uddannelsesårsværk
længerevarende videreuddannelser.

ved

gennemførsel

af

2. Forenkling af aftalekomplekset
FAS
1. Forbedring/opretning af lønskalaen for speciallægekonsulenter,
særligt for speciallægekonsulenter med mellem 4 og 9 timers
ugentlig beskæftigelse
2. Tillæg til stats- og vicestatsobducenter gøres pensionsgivende
3. Der oprettes uddannelsesårsværk ved gennemførsel af længerevarende videreuddannelser.
4. Forbedring af vilkårene for speciallæger, overlæger, stabslæger,
sessionslæger, generallægen og læger i ledende stillinger i Staten
5. Ret til 10 dages efteruddannelse med løn
6. Forbedring af lønvilkårene for læger ved universiteterne
GL
1. Forskudttidstillæg på VUC
2. Bedre forhold for seniorer
3. Forhøjelse af adjunkt/lektortillægget
IFAC
1. Forhøjelse af tillæggene på diplom- og eksportingeniøruddannelsen.
JMF
1. Forbedringer til ledere med særlige funktioner og kvalifikationer
2. Pension af alle løndele
3. De objektive grunde til at ansætte tidsbegrænset skal suppleres
med et krav om, at det forudsættes, at det midlertidige behov

ikke kan løses ved fastansættelse
4. Krav om balance mellem arbejdslivet og privatlivet
KF
1. Forhøjelse af basisløn
2. Tillæg til AT-konsulenter (ansatte i Arbejdstilsynet)
3. Forhøjelse af pensionsprocenten (i dag 16,81%)
TF
1. Forslag til bestemmelse:
"Efter 3 års ansættelse får medarbejderen et årligt tillæg på kr.
20.000 (grundbeløb 31.03.2012), baseret på 20 timer ugentlig).
tillægget er pensionsgivende og kan ikke modregnes i andre
tillæg."
2. Der skal sikres en bedre aflønning for specialtandlæger i både
ortodonti og kæbekirurgi.
YL
1. Bedre regler for militære reservelæger.
2. Lønstigninger til særlige grupper
3. Bedre løn for phd-stipendiater
4. Bedre vilkår for speciallæger
5. Bedre vilkår ved flere tjenestesteder
6. Bedre arbejdsvilkår i dagtiden
7. Bedre vagtvilkår - vagthyppighed, belastning og overarbejde
8. Bedre ulempebetaling
9. Bedre løn for læger i hoveduddannelsesforløb
10.

Bedre regler for militære reservelæger

11. Ret til afholdelse af 6. ferieuge
12. Bedre vilkår for videre- og efteruddannelse
13. Bedre mulighed for deltid.
14. Bedre vilkår ved afskedigelse
15. Bedre senioraftaler
16. Ændringer i tidsbegrænsede ansættelser
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