
 

 
 

 
Temaer og tendenser ved OK24 

Baggrundstæppe for forhandlingerne 
Forhandlingen af OK24 kommer til at ske i lyset af krigen i Ukraine og den deraf rekordhøje inflation. Her i  
foråret 2023 er der overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, som typisk tegner nogle kon-
turer for de efterfølgende forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked.  
 

Den økonomiske situation  
Siden 2013 har der været vækst i den danske økonomi, og beskæftigelsen er – kun afbrudt af coronaned-
lukningen – vokset til rekordhøjde. Den udvikling forventes dog at være vendt inden OK24. Væksten forven-
tes at aftage, og beskæftigelsen forventes at falde med 100.000 personer i 2023 og 2024. (Kilde: Akademi-
kerne: ”Et godt arbejdsliv i en stærk offentlig sektor”). 

Samtidig har de offentligt ansatte ligesom resten af arbejdsmarkedet oplevet et reallønsfald i 2022 som 
følge af den historisk høje inflation. Forventningen er, at inflationen vil overstige de centralt forhandlede 
lønstigninger for hele OK21-perioden. 

Frem mod OK24 har forskellige grupper af offentligt ansatte høje forventninger til deres lønudvikling. Disse 
grupper oplever også stor lydhørhed hos folketing og regering. I regeringsgrundlaget er det udspecificeret, 
at der skal inviteres til trepartsforhandlinger, hvor man skal se på en skævdeling af lønnen i forhold til visse 
grupper. I AC-fællesskabet er der intensivt fokus på dette, da det kan være gymnasielærere og andre aka-
demikere, der skal holde for. 
 

Private overenskomstforhandlinger i 2023 
Som nævnt finder de private overenskomstforhandlinger sted i en tid med den højeste inflation gennem 40 
år. Forhandlingerne besværliggøres af usikkerheden om økonomien, og hvor høj inflationen bliver det næ-
ste år. Afskaffelsen af Stor Bededag giver også dønninger ind i forhandlingerne. 

Der er den 19. februar 2023 indgået på industriens område for 230.000 lønmodtagere; det er det største 
delforlig på det private arbejdsmarked, men der mangler fortsat at blive indgået op til 600 andre delforlig. 
Hovedtrækkene i aftalen på industriens område er, at man blandt andet er blevet enige om en toårig over-
enskomst og lønstigninger på minimum 4 pct. I forliget indgår der ingen aftale om kompensation i forhold 
til Store Bededag. 

Lige nu venter vi på de øvrige forlig og så skal resultatet til urafstemning blandt medlemmerne. Det er 
endnu uklart, hvor stor en nej-kampagne, der vil komme. 
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Temaer ved OK24 
Det er for GL’s hovedbestyrelse vigtigt, at medlemmerne bliver involve-
ret i processen frem mod formuleringen af GL’s krav til aftaleforhandlin-
gerne i 2024. Derfor er der i januar 2023 afholdt møder i alle regioner 
for medlemmer og tillidsrepræsentanter under overskriften ”Dit arbejds-
liv – hvad er vigtigt for dig og kollegerne? Hvad fylder for jer på skolen? 
Hvad er vigtigt for jer at få gjort noget ved?”.  

Drøftelserne på disse møder har taget udgangspunkt i følgende temaer, 
som ligger inden for den ramme for forhandlingerne, som er aftalt mel-
lem medlemsorganisationerne i GL’s hovedorganisation, Akademikerne: 

 

Løn 
For GL er det vigtigt ved OK24 at få fastholdt reallønnen for medlem-
merne. Samtidig skal der fortsat være fokus på at sikre lønudviklingen 
for de medlemmer, hvor der ikke udmøntes så meget lokalløn på sko-
len. Dette gælder specielt på det erhvervsgymnasiale område. På den 
baggrund følger GL med stor interesse det partsprojekt, der blev aftalt i 
2021, hvor parterne skal se på, hvordan lokalløn udmøntes i staten. Pro-
jektet blev bremset af folketingsvalget og forventes afsluttet i foråret 
2023. 

 

Fleksibilitet og arbejdstidsregler 
Uafhængigt af den økonomiske usikkerhed er der andre temaer, som GL 
vil søge fremmet under OK24.  

Arbejdstid er som ved OK21 helt centralt for GL.  

Ved OK21 lykkedes det for GL sammen med de øvrige akademikerorga-
nisationer at nå til enighed med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 
om ændringer i arbejdstidsbestemmelserne. Den nye overenskomst-
tekst kan ses i boksen til højre. 

Det er første gang siden OK13, at der er sket ændringer i arbejdstidsbe-
stemmelserne på gymnasielærernes område.  

Selvom GL fik et resultat, er der fortsat plads til forbedringer, GL som 
organisation kan tænke sig at få ændret og evt. få med ved forhandlin-
gerne ved OK24. Her tænkes specielt på de kollektive spor, hvor der i 
den aftale Danmarks Lærerforening indgik, var nogle mere tydelige ram-
mer for, hvordan ledelsen er forpligtet til at involvere TR og lærerkolle-
giet i planlægningen af arbejdet. Konkret er der behov for at få præcise-
ret, hvad TR skal have indsigt i. 

Vi er fra GL-centrals side i gang med at få evalueret, hvordan det går 
med implementeringen af de nye bestemmelser. Resultatet heraf 

Nyt i OK21 om ar-
bejdstid 
”Jævn arbejdsbelastning 

Der skal være en løbende dialog 
mellem leder og underviser samt 
godkendelse af tidsforbruget 
mindst hvert kvartal. 

De godkendte timer danner grund-
lag for opgørelsen af det samlede 
timeforbrug i normperioden ved 
dennes afslutning, men udgør ikke 
en endelig stillingtagen til eventu-
elt merarbejde. 

Leder og underviser drøfter arbej-
dets omfang, hvis det samlede 
timeforbrug i et kvartal overstiger 
den normale arbejdstid i gennem-
snit pr. uge. 

Åbenhed og transparens 

Ledelsen drøfter ved normperio-
dens start den forventede opgave-
portefølje og det deraf forventede 
omfang af opgaverne med den en-
kelte medarbejder med henblik på 
at sikre sammenhæng mellem op-
gaver og tid. 

Hvis opgaveporteføljen ændres i lø-
bet af normperioden, drøftes æn-
dringerne mellem leder og medar-
bejder. 

Lederen og TR drøfter efter norm-
periodens udløb en samlet opgø-
relse af timeforbrug ud fra medar-
bejdernes tidsregistreringer inden 
for forhandlingsområdet. Drøftel-
sen skal give TR indsigt i det sam-
lede timeforbrug sammenholdt 
med lederens planlægningstal in-
den for dennes område. 

De lokale parter kan ved lokal af-
tale vælge at fravige og/eller sup-
plere bestemmelserne” 
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kendes først lige op til sommerferien her i 2023, men de foreløbige undersøgelser tyder på, at det potenti-
ale, der er i den nye OK21-bestemmelser ikke er implementeret på alle skoler endnu. Derfor fortsætter ar-
bejdet med OK21-implementeringen.  

Samtidig med dette følger vi tæt det arbejde, der sker i Danmarks Lærerforening for at få implementeret 
deres nye bestemmelser. Det vil for GL ved OK24 være vigtigt at afprøve, om det er muligt at sikre forbed-
ringer i forhold til arbejdstiden. Danmarks Lærerforening er ligesom GL i færd med at evaluere implemente-
ringen af deres nye arbejdstidsaftale, og sekretariatet er i tæt dialog med Danmarks Lærerforening herom. 

Sikringen af muligheden for fleksibilitet i den enkelte medarbejders arbejdsliv har været en væsentlig dags-
orden for GL og de øvrige akademikerorganisationer i flere år.  

Gode arbejdstidsbalancer har stort potentiale for at sikre øget fastholdelse og rekruttering på tværs af de 
offentlige sektorer. 

På mange offentlige arbejdspladser er oplevelsen imidlertid, at de frie rammer, som findes i akademiker-
overenskomsterne, risikerer at føre til mindre fleksibilitet for den enkelte, hvis arbejdsgiverne vælger at ad-
ministrere reglerne med et snævert optimeringsfokus for øje. 

På nogle områder, herunder GL’s, er deltidsansættelse i forvejen udbredt og i stigning. Erfaringerne viser 
imidlertid, at deltidsansættelse ikke nødvendigvis skaber den ønskede fleksibilitet. Navnlig efterspørges, 
også blandt GL’s medlemmer, en tydeliggørelse af, hvornår en deltidsansat ikke står til rådighed. Det er dog 
vigtigt at have sig for øje, at det ikke kommer til at påvirke fleksibiliteten eller øge arbejdspresset for de læ-
rere, der er på fuld tid. 
 

Det grænseløse arbejde 
GL’s medlemmer erfarer i disse år, at arbejdspresset er steget, og der opleves en grænseløshed i arbejds-
pladskulturen på gymnasierne. Dette gælder også for mange af de øvrige akademikergrupper, og derfor gi-
ver det anledning til at overveje, om der er behov for tydeligere værnsregler, der sætter snævrere grænser 
for arbejdstidens omfang og placering, så lønmodtagerne sikres den nødvendige restitution og bedre mulig-
heder for at opretholde grænsen mellem arbejdstid og fritid. 

GL’s hovedorganisation, Akademikerne, har følgende anbefalinger til de lokale parter til et reduceret ar-
bejdspres: 

⋅ Brug tidsregistrering, og følg løbende op 
⋅ Lav klare rammer for ændringer i arbejdsplanen 
⋅ Uddan ledere i psykisk arbejdsmiljø 
⋅ Husk det lokale aftalerum 

 
Et godt arbejdsmiljø 
Det er arbejdsgivernes ansvar at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt. Arbejdsmiljøet bliver dog aller-
bedst, når lønmodtagerne samtidig er aktive medspillere, der sikrer opmærksomhed på potentialer og pro-
blemstillinger på arbejdspladserne, der har behov for en ekstra indsats. 

Det psykiske arbejdsmiljø lider under et højt, og mange steder stigende arbejdspres og høje følelsesmæs-
sige krav med manglende ressourcer til, at arbejdet kan udføres til en passende kvalitet, hvilket bl.a. truer 
oplevelsen af mening i arbejdet.  
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Selvom forebyggelse af stress og psykisk nedslidning er arbejdsgivers ansvar, er der brug for at fastholde 
fokus på kollektive løsninger, samt at løsningerne er en integreret del af den måde, arbejdet planlægges, 
tilrettelægges og udføres. GL vil ved OK24 arbejde for, at overenskomsterne i højere grad kan være med til 
at sikre bedre rammer for forebyggelse i det psykiske arbejdsmiljø og rettigheder for den enkelte, fordi sy-
stemet kan nytænkes og tilpasses hurtigere og med et mere lokalt fokus end lovgivningen. Derfor kan der 
være grund til at overveje, hvordan overenskomstforhandlingerne kan sættes i spil for at sikre mere fokus 
på iværksættelse af handling og løsninger på arbejdsmiljøområdet. 

 

Kompetenceudvikling igennem hele arbejdslivet 
Som samfund har vi en interesse i en veluddannet befolkning. Det er vejen til et rigere, bedre og mere op-
lyst samfund. Et konkurrencedygtigt arbejdsmarked, som forventes at kunne levere på store samfunds-
mæssige omstillinger, fordrer opdaterede og højtkvalificerede kompetencer. Tilsvarende er det afgørende 
for den enkelte at have adgangen til og muligheden for løbende at kunne udvikle sine kompetencer. Det 
øger dennes værdi på arbejdsmarkedet og giver handlemuligheder i et langt og godt arbejdsliv. 

Etableringen af kompetencefonde på tværs af den offentlige sektor igennem overenskomstsystemet har 
været en stor succes, hvis der måles på interesse for samt brug af midler. Mange af GL’s medlemmer har 
hvert år nydt godt af midlerne, og på den måde øget disses employability gennem efter- og videreuddan-
nelsesaktiviteter, finansieret af overenskomstmidler. 

Kompetenceudvikling er en vigtig brik i en usikker tid. Kompetenceudvikling bidrager til at sikre en stabil 
samfundsøkonomi og den enkeltes fortsatte gode levevilkår på både kort og langt sigt. Med udsigt til en 
potentiel konjunkturnedgang aktualiseres kompetenceudvikling, og den overenskomstmæssige ramme bør 
indtænke adgangen til livslang læring. Kompetenceudvikling bredt til arbejdsmarkedet (ud af gymnasiesek-
toren) kan være relevant i de kommende år med faldende ungdomsårgange og øget pres for at få de unge 
til at tage andre uddannelser end gymnasieuddannelserne. 

Muligheden for at få finansiering til kompetenceudvikling udefra medfører dog også eksempler på arbejds-
givere, der ikke tager tilstrækkeligt ansvar for selv at finansiere kompetenceudviklingselementer, som den 
enkelte arbejdsplads og medarbejder har behov for. I forbindelse med OK24 kan det overvejes, om det nu-
værende system har den rette balance mellem medarbejder- og arbejdsgiverinteresser, eller om man i hø-
jere grad skal udvikle systemet henimod individuelle rettigheder til fortsat kompetenceudvikling for den 
enkelte medarbejder. 

 

Den videre proces 
På de fem medlemsmøder i januar 2023 drøftede de fremmødte medlemmer og tillidsrepræsentanter, 
hvad der er vigtigst for GL’s medlemmer at få gjort noget ved. Hovedbestyrelsen har på baggrund af mø-
derne udarbejdet forslag til GL’s OK24-kravspakke. GL’s repræsentantskab vil på et ekstraordinært møde 
den 8. marts 2023 vedtage GL’s OK24-krav. 

GL videresender disse krav til Akademikerne (AC), som i løbet af efteråret vil sammensætte den samlede 
AC-kravspakke og udarbejde AC’s forhandlingsaftale. Det gode samarbejde, der var med de øvrige undervi-
serorganisationer på akademikerområdet ved OK21, vil GL selvfølgelig arbejde for at fastholde ved OK24. 
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Det er resultatet af dette arbejde, som AC bringer med ind i de store forhandlingsfællesskaber, som på sta-
tens område er CFU. Lige op til julen 2023 vil kravene blive udvekslet med arbejdsgiver, som på statens om-
råde er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som med den nye regering er tilbage i Finansministeriet. I 
januar 2024 indledes forhandlingerne, og normalt vil disse forhandlinger afsluttes omkring vinterferien 
2024, og i GL vil repræsentantskabet kunne tage stilling til resultatet af OK24 ved et møde i marts 2024. 
Den endelige stillingtagen for GL’s vedkommende vil ske med en urafstemning blandt medlemmerne. GL’s 
afstemningsresultat indgår i AC’s samlede stillingtagen. 

 


