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Brug din ret 
– stem om overenskomsten nu!
Hvor meget stiger din løn de næste tre år? Hvad sker der ellers af ændringer i dine vilkår? Her 
kan du læse om overenskomstresultatet på statens område – før du deltager i urafstemningen. 

Resultatet gælder for de næste tre år og er indgået mellem ministeren for offentlig innovation 
og de faglige organisationer i staten (CFU). Forhandlerne glæder sig over forliget. Nu er det op 
til dig og dine kolleger at afgøre, om overenskomsten skal træde i kraft. Det bestemmer udfal-
det af urafstemningen. 

I staten gik de faglige organisationer samlet i CFU til forhandlingerne med krav om at: 
•  sikre fremgang i reallønnen for alle 
•  sikre organisationspuljer 
•  afskaffe privatlønsværnet 
•  afskaffe suspenderingen af reguleringsordningen 
•  fjerne hensigtserklæringen fra OK15 om at udligne den fiktive lønforskel mellem det private 

og statslige arbejdsmarked, også kaldet ’løngabet’
•  sikre retten til betalt spisepause
•  sikre, at lærerne får forhandlinger om en aftale i stedet for en lov om deres arbejdstid

Alle disse krav er vi kommet igennem med! Først og fremmest i kraft af et historisk sammen-
hold på tværs af faggrupper i stat, kommuner og regioner.

STEM

NU 
OG SENEST 31. MAJ
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Frem til og med 31. maj kan du give din mening til kende om overenskomstresultatet. Din stem-
me er afgørende på flere måder: 

•  Dit JA eller NEJ er med til at afgøre, om der bliver konflikt fra 11. juni, eller den nye overens-
komst kan træde i kraft med virkning fra 1. april. 

•  Ved at deltage i urafstemningen er du med til at vise arbejdsgiverne, at dine løn- og arbejds-
vilkår betyder noget - hvis arbejdsgiverne ellers skulle være i tvivl efter den store folkelige 
opbakning til forhandlerne og til ’En løsning for alle’. 

•  Og ved at vende tommelfingeren op eller ned bruger du din demokratiske ret som fagfor-
eningsmedlem til at tage stilling til noget af det mest centrale, fagforeningen skaber for dig. 
Nemlig din overenskomst. 

Ved urafstemningen siger du JA eller NEJ til både CFU-forliget, som blev til under de langvarige 
forhandlinger i Forligsinstitutionen, og til de forbedringer i HK Stats egen organisationsaftale, 
som vi har forhandlet hjem efter det generelle forlig. 

CFU-forliget lægger rammerne for den samlede lønudvikling de kommende tre år for alle sta-
tens ansatte. Organisationsaftalen beskriver særlige forhold for kontorfunktionærer, laboran-
ter, it-medarbejdere og andre grupper.

HK Stats bestyrelse anbefaler enstemmigt alle medlemmer at stemme JA ved urafstemningen!

Venlig hilsen

Rita Bundgaard, formand
Peter Raben, næstformand
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Forliget kort fortalt
 
•  Samlet økonomisk ramme på 8,1 procent
•  Generelle lønforhøjelser på 6,07 procent
•  Ekstra kroner til de lavest lønnede
•  Reguleringsordning sikrer, at lønningerne fremover følger med 

de privatansattes stigninger
•  Privatlønsværnet er væk
•  Den betalte spisepause er sikret for dem, der ikke havde den 

sikret før
•  Elever stiger op til 20 procent i løn
•  Ny kompetencefond
•  Ændringer i regler om Plustid 
•  Ledere skal være bedre til at håndtere psykisk arbejdsmiljø
•  Forbedring af vilkår for dem, hvis arbejdsplads flytter
•  Ændringer i TR-aftalen
•  Højere beløb fra gruppelivsordningen
•  Bedre regler for tjenestefrihed af familiemæssige årsager
•  Tilpasning af regler til ny ferielov
•  Ret til vejledning i a-kasse i forbindelse med afskedigelse
•  Lærere på vej mod aftale i stedet for lov om deres arbejdstid
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Sådan stiger din løn 2018-2021 

De i alt 6,07 procent er stigninger, som ALLE får. 
Både almindelig løn og tillæg bliver reguleret.

Alene de aftalte stigninger til alle på 6,07 pro-
cent betyder en merindtægt på godt 1.800 
kroner om måneden for medlemmer med en 
gennemsnitsindtægt. En gennemsnits HK’er tje-
ner inklusiv tillæg og pension 32.422. Med den 
seneste overenskomst – OK15 – var den samle-
de aftalte generelle stigning til sammenligning 
på 3,52 procent. 

En stigning i reallønnen på de forventede 1,17 
procent svarer til 6.614 kroner mere om året for 
et medlem med gennemsnitsindtægt. 
 

Foruden de generelle lønstigninger vil mange 
tjene mere takket være lokale lønforhandlinger. 
I forliget er der regnet med en såkaldt *rest-
stigning på 1,5 procent. En stor del af reststig-
ningen kommer netop af, at ansatte lokalt får 
tillæg, engangsbeløb eller rykker op i en højere 
løngruppe.

Den første stigning – 1,13 procent – falder den 
1. april 2018. Denne stigning ser du først på din 
lønseddel som en efterregulering efter uraf-
stemningen – og selvfølgelig kun, hvis med-
lemmerne godkender forliget. Den næste af de 
i alt 6 lønstigninger kommer allerede til oktober 
2018.

Generelle lønstigninger og skøn for udmøntning af reguleringsordningen
 1.4.2018 1.10.2018 1.4.2019 1.10.2019 1.4.2020 1.10.2020 1.2.2021 I ALT 

Generel lønstigning 0,8% 0,5% 1,3% 0,86% 1,46% 0,00% 0,68% 5,60%
Reguleringsordning 0,33% 0,0% 0,02% 0,0% 0,02% 0,0% 0,10% 0,47%

I alt lønstigninger til alle        6,07%

Organisationspuljer 
og andre formål 0,0% 0,53% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,53%
Reststigning* (skøn)        1,50%

Resultatet i alt  1,13% 1,03% 1,32% 0,86% 1,48% 0,00% 0,78% 8,10%
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8,1PROCENT 

LØN+

Op til 20 procent ekstra til kontorelever
Der kommer markante forbedringer af lønnen til 
elever, lærlinge og praktikanter. Den statslige 
sats hæves til det private niveau, dog højst 20 
procent mere end i dag. Aftalen betyder en stor 
fremgang på op til 957 kroner om måneden for 
kontorelever og op til 1.981 kroner om måneden 
for laborantpraktikanter.

Ny fond til din kompetenceudvikling
Pengene til kompetenceudvikling bliver samlet 
i en ny fond med 172 millioner kroner. Pengene 
deles op i kasser for hver af de 4 centralorgani-
sationer. Fra fonden kan statens medarbejdere 
søge støtte til individuel kompetenceudvikling. 
Opdelingen betyder, at HK Stat-medlemmer 
ikke længere skal konkurrere med akademike-
re, ledere, officerer med flere om penge til at 
kompetenceudvikle sig for. Det skulle meget 
gerne betyde, at HK-gruppen får langt bedre 
mulighed for at søge midler til efteruddannelse 
og videreudvikling af deres fag og kompetencer. 
De endelige vilkår er ikke aftalt endnu.

Plustid uden aftale med tillidsrepræsentanten
Overenskomsterne har i flere år givet mulighed 
for, at man individuelt og frivilligt kunne aftale 
arbejdstid op til 42 timer om ugen. Fremover er 
det ikke længere en betingelse, at din tillidsre-
præsentant indgår en såkaldt iværksættelses-

aftale om Plustid, før de enkelte medarbejdere 
kan indgå en aftale med ledelsen. Man kan alt-
så selv lave en aftale uden om TR. En ansat har  
ikke ret til at komme på plustid, og arbejdsgive-
ren kan ikke kræve, at den ansatte går på plu-
stid. Der kan heller ikke i stillingsopslag stilles 
krav om, at ansættelse skal ske på plustid.
 
Indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø
Statens ledere skal være bedre til at forebygge 
og håndtere dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor 
skal de have tilbud om en frivillig uddannel-
se. Det er et fælles ansvar for både ledelse og 
medarbejdere at sikre det gode psykiske ar-
bejdsmiljø. For at gøre det skal man kende alle 
de faktorer, der har indflydelse på det psykiske 
arbejdsmiljø. 

Lettere at vælge TR
Fremover bliver det lidt lettere at få valgt en til-
lidsrepræsentant på nyoprettede institutioner. 
Hidtil har det krævet 9 måneders anciennitet 
at blive TR, men den regel bliver lempet. Og en 
medarbejder, der er valgt som TR og begynder 
på en uddannelse, får mulighed for at fortsætte 
i sit tillidshverv. 

HK Stat havde mange krav og forslag til, hvor-
dan SU-systemet kunne blive bedre, som ikke 
blev indfriet denne gang.

STEM
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Bedre vilkår, hvis din arbejdsplads flytter
Nogle HK’ere, der er flyttet med deres arbejds-
pladser rundt i landet, har oplevet at gå ned i 
løn. Nu bliver det muligt at få et udligningstil-
læg, når arbejdspladsen flytter.

Dit liv bliver lidt mere værd
Forsikringssummen ved død i gruppelivsordning 
forhøjes fra 370.000 til 425.000 kroner. Og får du 
en kritisk sygdom, bliver der udbetalt 150.000 
kroner i stedet for de nuværende 100.000. Fra 
1. april 2018 bortfalder kravet om, at timeløn-
nede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig 
ugentlig beskæftigelse for at være omfattet af 
gruppelivsordningen.

Fri med løn af familiemæssige årsager
Hvis dit barn under 14 år bliver indlagt eller skal 
have ambulant behandling, kan du fremover få 
fri med løn i op til 5 dage. Der bliver også ret til 
fravær, hvis din kommune i henhold til Service-
lovens § 118 ansætter dig til at passe en nært-
stående syg slægtning.

Regler bliver tilpasset ny ferielov
Et udvalg bliver sat til at tilpasse aftalerne og 
skrive en fælles vejledning, der flugter med den 
nye ferielov. Den træder i kraft 1. september 
2020. Nyt bliver blandt andet, at nye mennesker 
på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie alle-
rede det første år af deres ansættelse. 

Ret til vejledning fra a-kassen i arbejdstiden, 
hvis du bliver fyret
Afskedigede skal have bedre mulighed for hur-
tigt at få lagt en plan for, hvordan de søger nyt 
job og eventuelt får noget uddannelse. Derfor 
får de nu ret til at holde fri med løn i op til 2 
timer for at søge vejledning i a-kassen. 

Lærere får kommission om deres arbejdstid
Der blev aftalt en model ved de kommunale 
forhandlinger, som også kommer til at gælde 
statens lærere. Det handler om at sikre lærer-
ne en overenskomstmæssig aftale om deres 
arbejdstid i stedet for den nuværende lov. En 
kommission skal arbejde med spørgsmålet frem 
mod næste overenskomstfornyelse.
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529 ekstra om måneden til lavest lønnede
HK Stats organisationsaftale giver råd til målrettet lønløft – oven i de generelle stigninger.  
Og til andre forbedringer.

Målrettede lønforhøjelser på henholdsvis 529 
og 383 kroner om måneden til de lavest lønnede 
medlemmer er en del af den nye overenskomst. 
Stigningen gælder fra 1. oktober 2018, hvor der 
samtidig falder en generel stigning på 0,5 pct.

Op mod 600  kontorfunktionærer (450 årsværk) 
i løngruppe 1, trin 1 og 2 får det største beløb, 
529 kroner om måneden. 

Andre cirka 6.000 kontorfunktionærer i løngrup-
pe 2, sats II og laboranter i løngruppe 2, sats II 
og i løngruppe 3 får lagt 383 kroner oven i løn-
nen hver måned. Samme ekstrabeløb får ansat-
te i Skat, løngruppe 3, sats I.

Pengene kommer vel at mærke oven i de gene-
relle lønstigninger på i alt 6,07 procent over 3 år. 

For de lavest lønnede svarer de 529 kroner eks-
tra til en lønforhøjelse på godt 2,5 procent. For 

de mange, der får 383 kroner ekstra om måne-
den, er stigningen på cirka 1,4 procent.

Det er pengene til fornyelse af HK Stats særlige 
organisationsaftale, der betaler for det målret-
tede lønløft.

Fond til uddannelse af tillidsrepræsentanter
Godt 5 millioner kroner er sat af til en fond, som 
skal betale for uddannelse og videreuddannelse 
af HK Stats tillidsrepræsentanter. Uddannelse 
skal sikre tillidsrepræsentanternes funktion og 
muligheder for at understøtte HK’erne i kompe-
tenceudvikling.

Pensionsbidrag af forkontortillæg
Et mindre antal medlemmer får et såkaldt for-
kontortillæg på omkring 60.000 kroner om året. 
Fremover vil der blive betalt pensionsbidrag 
også af dette tillæg.

Brug din ret
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SPØRGSMÅL OG SVAR OM FORLIGET  

Får jeg råd til mere?
Ja, alene de generelle lønstigninger på 6,07 
procent vil give dig mere at købe for i supermar-
kedet eller skobutikken. Økonomer forventer, 
at priserne i Danmark stiger med 4,9 procent i 
overenskomstperioden. Altså godt en procent 
mindre end de aftalte lønstigninger. Dermed 
er et af HK Stats hovedkrav indfriet: mærkba-
re generelle lønstigninger, der kan sikre større 
købekraft og give medlemmerne del i opsvinget 
i Danmark.

Får ingen mere end de 6,07 procent?
Jo, den samlede ramme er på 8,10 procent. Af 
dem går godt en halv procent til forskellige pul-
jer – blandt andet til forbedring af lærlinges og 
elevers lønninger, til kompetenceudvikling, til at 
uddanne ledere i at forebygge og håndtere pro-
blemer i det psykiske arbejdsmiljø og forbedring 
af regler om flyttegodtgørelse.  

Derudover forventes en såkaldt reststigning 
på 1,5 procent i hele perioden. I reststigningen 
indgår lokalt aftalte tillæg. Så nogle medlem-
mer vil få lønstigninger udover de generelle. 
Desuden får tusindvis af medlemmer et særligt 

lønløft på enten 529 kroner eller 383 kroner om 
måneden. Se side 8.

Hvorfor får de kommunale HK’ere højere stig-
ninger end os i staten?
Den økonomiske ramme for det kommunale for-
lig er den samme som for statens aftale. Men de 
kommunale HK’ere får generelle lønstigninger 
på cirka 6,8 procent inklusive 0,72 procent fra 
reguleringsordningen. 

I staten er den generelle stigning på 6,07. For-
skellen hænger sammen med, at man forventer 
mindre lokal lønudvikling i kommunerne end 
i staten. I kommunerne regner man kun med 
reststigninger på i alt 0,6 procent (0,2 procent 
pr år), mens der i staten forventes en reststig-
ning på 1,5 procent (0,5 procent om året). Det vil 
sige, at de statsansatte HK’ere får en større del 
af deres løn efter lokal forhandling end deres 
kommunale kolleger.

Hvad er der udover lønstigninger til alle?
Ikke så lidt: Det urimelige privatlønsværn fra 
OK15 er væk. Dermed er et hovedkrav ved 
forhandlingerne indfriet. Privatlønsværnet 
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ville med tiden øge lønforskellen mellem 
statsansatte og privatansatte. Og 
reguleringsordningen er igen 80/80. Det vil sige, 
at hvis de offentligt ansatte kommer foran 
de privatansatte lønmæssigt, betaler de 80 
procent af forskellen tilbage og omvendt.

Kravet om, at de statsansatte skulle betale af 
på et påstået lønforspring er fjernet. Den så-
kaldte hensigtserklæring er revet itu. Og for 
første gang i 10 år er der penge – 0,4 procent af 
lønsummen – til at forny HK Stats organisati-
onsaftale og dermed forbedringer af vilkårene 
for nogle af de enkelte medlemsgrupper.

Aftalen rummer en særlig pakke til elever, 
lærlinge og praktikanter. Pakken og de med-
følgende millioner sikrer, at staten er attraktiv 
som uddannelsessted ved at hæve lønnen til et 
niveau, der tåler sammenligning med lønnen for 
privatansatte elever, lærlinge og praktikanter. 
Fx stiger lønnen for en kontorelev i provinsen på 
4. semester med 957 kroner om måneden. Dertil 
kommer de aftalte generelle stigninger.

En karriere- og kompetencefond med 172 milli-
oner kroner.

Hvad sker der efter urafstemningen?
Urafstemningen om den nye overenskomst slut-
ter for HK Stats medlemmer den 31. maj. 
4. juni bliver resultatet offentliggjort. Hvis for-
liget bliver godkendt ved afstemningen, træder 
det i kraft med virkning fra 1. april. 
Din løn vil bliver efterreguleret på en senere 
lønseddel. Hvis forliget bliver stemt ned, begyn-
der den varslede konflikt fra og med 11. juni.

Hvad skal der til, før CFU-forliget er godkendt?
Der skal være flertal i hver af de fire centralor-
ganisationer, som er med i CFU, Centralorgani-
sationernes Fællesudvalg. Her gælder nemlig 
en gammel musketered. Hvis der i bare en af 
centralorganisationerne er et flertal blandt 
medlemmerne mod forliget, er der ikke noget 
forlig. Det vil sige, at et nej fra fx OAO vil medføre 
konflikt. CFU består af OAO, Akademikerne, Læ-
rernes Centralorganisation og CO10. HK Stat er 
med i OAO, Offentligt Ansattes Organisationer.

Har HK Stat betalt for at sikre andres 
spisepause?
I forliget står, at »Parterne er enige om, at 
retten til betalt spisepause ekspliciteres som 
en overenskomstmæssig ret, hvor en sådan ret 
består i dag.« 

Brug din ret
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På den måde bliver det slået fast med syvtom-
mersøm, at HK Stat-medlemmernes spisepause 
ikke kan røres. For andre grupper betyder det, 
at de nu også får en bestemmelse i deres over-
enskomst, som de tidligere har manglet.

Der er ikke et regnestykke, hvor man kan sætte 
et kronebeløb ind. HK Stat har i CFU-samarbej-
det bidraget med både politisk kapital og med 
et symbolsk beløb for at finde en balanceret 
løsning for alle. 

Aftalen rummer også løsninger for HK Stat, der 
rækker ud over spisepausen. Fx en kraftig for-
bedring af elevers lønninger og en ny og forbed-
ret kompetencefond med fokus på individuel 
kompetenceudvikling. I alt går 0,53 procent af 
den samlede økonomiske ramme til at betale for 
disse forbedringer. Heraf udgør HK Stats orga-
nisationspulje hovedparten med 0,4 procent.

Balancen i forliget kommer også klart til udtryk 
ved, at puljerne til at forbedre de forskellige 
faggruppers organisationsaftaler har forskellig 
størrelse. HK Stats pulje er stor.
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Sådan stemmer 
du og dine kolleger
HVAD SKAL DU STEMME?
Du bestemmer, naturligvis. HK Stats sektorbestyrelse er ikke i tvivl. STEM JA, lyder anbefalingen. 
Selvfølgelig også fra Rita Bundgaard, formand, og Peter Raben, næstformand i HK Stat.

DIGITALT 
LET 
HURTIGT

⇒

STEM

NU 
OG SENEST 31. MAJ

⇒ Klik på linket, du har fået med mail  og sms

	 ⇒ Log ind med dit cpr-nummer

	 	 ⇒  Marker din stemme med et kryds – Ja eller Nej 

	 	 	 ⇒ Bekræft dit valg

	 	 	 	 ⇒ Tryk ’afslut’ – du modtager en kvittering 

	 	 	 	 	 ⇒ Se resultatet af urafstemningen 4. juni på hk.dk/stat/ok18


