NY OVERENSKOMST FRA APRIL 2018:

Hvad betyder
mest for dig?
Løn, frihed, pension. Det er tid til at forny de overens
komster og aftaler, der fastlægger dine og andre HK’eres
løn- og arbejdsvilkår. Her får du inspiration til dine
overvejelser og diskussioner med kolleger. Temaerne er
dem, HK Stats sektorbestyrelse har kig på op til OK18.

LØN
Købekraften skal helst vokse og i hvert fald bevares.
Det vil sige, at lønningerne skal stige mere end priserne. Det er holdningen i HK Stats sektorbestyrelse,
allerede før medlemmerne har givet deres bud på krav.
Danmark har været plaget af finanskrisen siden
2008. De trange tider har sat deres tydelige præg på
overenskomsterne. Vi har brugt det samlede økonomiske resultat til at fastholde reallønnen – altså hvor
meget du kan købe for din løn. Heldigvis er priserne
steget langsomt i den samme periode.
I den nuværende OK-periode 2015-2018 har der
været generelle lønstigninger på 2,52 procent indtil
nu. Til december 2017 følger en stigning på 1,5 procent. Altså sammenlagt godt 4 procent over 3 år. Dertil
kommer den lønudvikling for den enkelte, som er aftalt
på arbejdspladserne i form af fx ny løn-tillæg, eller når
man rykker op på et højere løntrin.
På det private arbejdsmarked har overenskomstfornyelserne i foråret givet forbedringer for de ansatte
til en samlet værdi på knap 7 procent over 3 år. Dertil
kommer de stigninger, der bliver aftalt lokalt. I industrien har man et minimallønssystem, hvor overenskomsterne lægger bunden, mens lokale aftaler udgør
en større del af lønnen, end vi er vant til i staten. De
private overenskomster viser, at det går godt i Danmark
– og det giver grund til optimisme før vores forhandlinger i staten. Der er råd til mere.
Hvor meget betyder generelle lønstigninger for dig –
i forhold til andre forbedringer i overenskomsten?
Fungerer ny løn godt nok?
Ny løn-systemet fik vi for cirka 15 år siden. Før fik man
primært løn efter, hvor længe man havde været ansat.
Nu er lønnen sammensat af en basisløn og tillæg for
funktion og kvalifikationer. Formålet er at understøtte
udviklingen og motivationen af medarbejderne. Ny løn
skal være gennemskuelig (hvad skal jeg gøre for at få
mere i løn?), retfærdig (oplevelse af større retfærdighed i form af mere lige løn for lige ansvar/kompetencer/
opgaver) og åben (hvem har fået hvad og hvorfor?)
I HK-overenskomsten for staten er kun basislønnen

aftalt centralt. Al anden løn skal aftales lokalt i form af
tillæg. Da Ny løn blev indført, regnede HK og arbejdsgiverne med, at den lokalt aftalte løn på sigt ville udgøre
20 procent og basislønnen 80 procent. I 2009 udgjorde
den lokalt aftalte løn 10 procent af den samlede løn.
Siden har fordelingen stort set ikke ændret sig.
Hvordan forbedrer vi lønsystemet?
HK Stat har retten til at forhandle løn lokalt. Derfor er
det din tillidsrepræsentant eller en medarbejder fra
HK, der forhandler din løn. OAO gennemfører i april
2017 en spørgeskemaundersøgelse blandt alle tillidsrepræsentanter i alle organisationer tilknyttet OAO.
Formålet er at afklare generelle tendenser og områder,
hvor der vil være muligheder for at fremsætte OK-krav.
Krav kan fx være:
• bedre sikring af tillidsrepræsentanters adgang til
relevante oplysninger før lønforhandlinger
• mere faste aftaler om procedurer ved nyansættelser
• klare procedurer for indsigt i arbejdspladsens økonomi
• fokus på fordelingen mellem faste tillæg og engangstillæg og på arbejdsgiveres (u)vilje til at aftale
pensionsbidrag af engangstillæg.
En række andre spørgsmål rejser sig:
• Hvilke fordele og ulemper vil det have at (gen?)indføre anciennitetstrin – altså at man stiger i løn i takt
med, hvor længe man har været ansat?
• Skal vi hæve vores elevlønninger, så de bedre svarer
til de privatansattes?
• Skal vi gøre noget særligt for de lavest lønnede
grupper?
• Skal der fortsat være forskellige satser for ansatte i
hovedstaden og i provinsen? I dag får kontorfunktionærer i hovedstaden i løngruppe 2, sats 2 fx godt 900
kroner mere om måneden end kolleger i provinsen på
samme sted i lønskalaen.
Hvilke forbedringer af lønsystemet synes du, HK Stat
skal arbejde for?

DIN VÆRDI PÅ ARBEJDSMARKEDET
HK Stats medlemmer bliver mere og mere bevidste om
vigtigheden af at være fagligt attraktive på arbejdsmarkedet. Både fordi det giver muligheder for nye arbejdsopgaver og højere løn – og fordi det giver større tryghed
i ansættelsen. HK-fagene er pressede af et stigende antal akademikere og studerende, der ansættes i HK-job.
Derfor har bestyrelsen skarpt fokus på muligheder for –
og rettigheder til – efter- og videreuddannelse. Uddannelse er som udgangspunkt et lokalt anliggende, og de
enkelte institutioner skal afsætte penge til at udvikle
medarbejderne. Overenskomstparterne har oprettet en
kompetencefond som et supplement. Fonden under-

støtter individuel kompetenceudvikling, og pengene
fordeles til alle ministerområder.
Det er ikke meningen, at medarbejdernes uddannelse
alene skal finansieres af Kompetencefonden. Men nogle
arbejdsgivere bruger ikke egne penge på at kompetenceudvikle medarbejderne. Da pengene fra Kompetencefonden er begrænsede, kan det betyde, at mange ikke
får relevant efter- eller videreuddannelse.
Hvilke forbedringer af overenskomsten mener du kan
styrke mulighederne for at uddanne sig?

ARBEJDSTID
– KUTYMER OG FLEKSTID
Hvad kan vi gøre for at skabe en bedre balance
mellem arbejdstid og fritid? De fleste ønsker at
bruge mindst mulig tid på transport til og fra job og
at have fleksibilitet i arbejdstiden i forhold til bunker
af opgaver, energi og private gøremål, interesser
og pligter. For mange er det en stor udfordring at få
hentet børn i institutioner inden lukketid.
HK Stats bestyrelse drøfter fx mulighederne i at
aftale en tidbank – som gerne omfatter hele arbejdsmarkedet. Altså lettere adgang til at gå op og
ned i tid og spare tid sammen.

Annette Vandet. Erhvervsstyrelsen:

Kutymedagene ind
i overenskomsten!

HØR MEDLEMMERNE UDDYBE DERES ØNSKER
PÅ HK STATS FACEBOOK-SIDE

Kunne det være interessant?
Langt de fleste af HK Stats medlemmer er omfattet
af en lokal flekstidsaftale. Udfordringen er desværre, at den lokale fleksaftale og arbejdstidsreglerne
i overenskomsten mange steder er blandet godt og
grundigt sammen. Mange får ikke den overarbejdsbetaling, de faktisk skulle have.

Filiz Tekin, Kofoeds Skole:

Højere løn!

Skal HK Stat aftale rammer for en flekstidsaftale
mellem OK-parterne?
Opsigelse af kutymedagene juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag optager med god grund en
del statsansatte. Desværre er det afgjort i en dom, at
arbejdsgiver har retten til at opsige disse dage med
tre måneders varsel. Om der kan rokkes ved denne
dom er usikkert. Nogle arbejdsgivere har meldt ud, at
de IKKE agter at opsige kutymefridagene.
Skal vi kræve disse fridage ind i overenskomsten,
selvom vi kan komme til at betale for dem?
Niklas Hegnsted, Københavns Politi:

Øremærket barsel
til mænd!

Nina Sander Bech, Københavns Universitet:

Ret til videreuddannelse
– og tillæg for at
tage den!

En fridag har en værdi af 0,4 procent af den
samlede lønsum. Derfor kan 3 fridage – som mange
har haft som kutyme, så længe nogen kan huske –
komme til at koste 1,2 procent. Det vil sige mere end
lønningerne steg i hele 2016.
En del medlemmer er ansat i skiftehold. Her har
det stor betydning at kende sine vagter i god tid, og
at betalingen for at arbejde på skæve tider er i orden.
Der kan desuden være særlige emner, som interesserer dig, hvis du arbejder hele døgnet – fx regler for
omlægning af tjeneste, forhøjelse af ulempetillæg
eller rettigheder i forhold til placering af fridage.
Måske skal muligheden for at gå på delpension
gøres til en ret. Nu kræver det, at din arbejdsgiver vil
indgå en aftale om seniorordning.
Hvilke ændringer i bestemmelserne om arbejdstid
kunne give dig mere værdi i din hverdag?

Marianne Lindemose, DFI:

Ida Gydesen, Moderniseringsstyrelsen:

Seniorfridage – og
seks ugers
uddannelse!

Kutymefridage
ind i OK
– og mere i
lønposen!

Over for vores ønsker står selvfølgelig arbejdsgivers
krav. Det kan fx være krav om, at en aftale om plustid bliver lempet, så TR bliver koblet fra – og det kan
være at få en længere normtidsperiode, før der skal
betales overarbejdstillæg.

VILKÅR FOR TILLIDSVALGTE
Det er en stor opgave at være tillidsrepræsentant. Man får ansvar og opgaver fra dag ét, og forventningerne fra kollegerne er store. Mange tillidsvalgte
bruger – ud over arbejdstid – fritid på fx at læse nyheder og information om
arbejdsmarkedsstof, blandt andet fra HK. Derfor skal vilkårene være i orden.
En del TR’er kæmper med udfordringer på statens arbejdspladser. Mange
har fx ret til at bruge den ’fornødne tid’ – men aftalen om, hvilke almindelige
arbejdsopgaver der så ikke skal udføres, mangler.
HK Stat vi vil arbejde for, at der etableres en central fælles pulje ligesom
på det kommunale område (AKUT-fonden) til at finansiere tid til de tillidsvalgtes faglige arbejde og uddannelse. Og vi vil arbejde for, at TR’er får funktionstillæg. Det er rimeligt og ordentligt.
Hvilke forbedringer mener du kan sikre bedre arbejdsbetingelser for de
tillidsvalgte?

Thomas Hadrup, Udenrigsministeriet:

Pensionen op på
17,1 procent!

Mie Kristensen, Københavns Universitet:

Juleaftensdag,
nytårsaftensdag og
grundlovsdag ind i OK!
DET GÅR GODT i Danmark. Krisen er for
længst forbi. Derfor er der råd til mere denne gang. Forhandlingerne om en ny overenskomst fra april 2018 begynder vi på til vinter.
Nu vil din fagforening gerne høre dine bud
på krav til forbedringer. Hvad vil give mere
værdi til din arbejdsdag og dit arbejdsliv?
Når du har gjort op med dig selv, hvad der
betyder mest for dig, beder vi dig fortælle
det til HK Stat. Læs hvordan på OK-menuen.

Et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er afgørende for, at man
trives og kan yde en god indsats
– både nu og fremover i et stadigt
længere arbejdsliv.
Måske har du idéer til OK18, som
kan være med til at gøre dit arbejdsliv lidt bedre og sundere?

Venlig hilsen
Rita Bundgaard,
formand for HK Stat
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Stina Harild, Politiskolen:
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Efter- og videreuddannelse til alle!

