OK 2018 – det samlede overblik over aftalerne
på det statslige område
Rammen
Der er aftalt en ramme på 8,1 % for de næste tre år. Heraf udgør de generelle lønstigninger 6,07 %, hvilket er
den lønstigning, som du kan forvente at få mere i lønningsposen. I samme periode er forventningerne til
prisudviklingen på 5,08 %. For dig betyder det, at du kan forvente at få en reallønsfremgang på omkring 1%. I
tabellen kan du se, hvornår lønstigninger i 2018, 2019 og 2020 bliver udmøntet.
Organisationspuljer
For første gang i 10 år er der afsat midler til organisationspuljer. Det var et af hovedkravene fra vores side.
Organisationspuljer betyder, at der er afsat midler til forbedringer specifikt til din overenskomstgruppe.
Afskaffelse af privatlønsværnet og tilbage til den ”gamle” reguleringsordning
Privatlønsværnet er afskaffet ved disse overenskomstforhandlinger og vi er nu gået tilbage til den ”gamle”
regulerings-ordning. Hvad betyder det for dig? Det forklares nemmest med udgangspunkt i den ”gamle”
reguleringsordning, som fremadrettet vil blive nævnt reguleringsordningen.
Reguleringsordningen, altså den som gælder fremadrettet, sikrer, at lønud-viklingen i staten er forbundet med
den private sektor på sådan en måde, at den statslige sektor ikke ender med en lønudvikling, som er meget
lavere end i det private. Modsat modvirker den også, at staten bliver lønførende. Som model-len nu igen er, så
reguleres forskelle i lønudviklingen med 80% både i op- og nedadgående retning. Det giver over tid en parallel
lønudvikling.
Privatlønsværnet gav en fordel til arbejdsgiverne, fordi det populært sagt betød, at hvis vi ”skyldte”
arbejdsgiverne 100 kr. så afleverede vi 100 kr. Skyldte arbejdsgiverne os 100 kr. så afleverede de kun 80 kr.
Denne asymetri til fordel for arbejdsgiverne er nu væk.
Afskaffelse af ”løngabet” og ”suspension” af reguleringsordningen
Ved OK15 stillede arbejdsgiverne krav om, at ”løngabet” mellem de statslige og private lønninger skulle lukkes.
Et gab, der skulle være opstået ved at de statslige lønninger angiveligt var steget mere end de privates i en
given periode og reguleringsordningen ikke havde reguleret for det. Lukningen af gabet skulle ske ved
indførelse af privatlønsværnet og suspendering af reguleringsordningen i nogle perioder, selv om de statslige
lønninger oplevede et lønefterslæb i forhold til det private.
Efterfølgende viste et fælles arbejde mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU, at ”løngabet” var en myte.
Derfor er vi meget tilfredse med, at kravet om lukning af det fiktive ”løngab” nu er borte, sammen med
privatlønsværnet. Endvidere har vi også sikret, at reguleringsordningen ikke længere bliver suspenderet i nogle
perioder. Det bety-der konkret for dig, at du nu er sikret, at din løn følger med det private, som det hele tiden
har været intentionen med reguleringsordningen.
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Reststigning er årligt skønnet til 0,5 %. Der er som en del af reststigningen plads til lokal lønudvikling fx hvis du får et tillæg.
Andre formål er finansiering af blandt andet et projekt på psykisk arbejdsmiljø, kompetenceudviklingsmidlerne, finansiering af hhv.
Kompetence- og Samarbejdssekretariatet m.v.

Sikring af den betalte spisepause
Hvor en ret til betalt spisepause består i dag, vil den blive ved med at bestå og vil nu blive skrevet ind i de
relevante aftaler. Endvidere har vi også aftalt med arbejdsgiverne, at retten til den betalte spisepause ikke
bortfalder, selvom de forlænger pausens varighed eller giver afkald på, at den ansatte står til rådighed i løbet af
spisepausen.
For dig betyder det helt konkret, at hvis du i dag har ret til betalt spisepause, så vil den ret bestå. Endvidere
betyder det også, at din arbejdsgiver ikke kan ”planlægge” sig ud af din ret til en betalt spisepause.
Et eksempel på det er, at i dag skal du stå til rådighed i din spisepause. Her kunne arbejdsgiveren ”planlægge”,
at det skulle du ikke længere og hermed afskaffe din betalte spisepause. ”Krumspring” som disse er ikke
længere mulige efter indgåelse af denne overenskomst!
Afslutningsvis betyder denne aftale, at skulle arbejdsgiverne en dag i fremtiden ønske at afskaffe den betalte
spisepause, så skal de aftale det med lønmodtagerne. Med andre ord: Det står nu sort på hvidt, at
arbejdsgiverne ikke kan afskaffe den ensidigt - eller uden lønkompensation.
Lærlinge/elever/praktikanter m.v.
Det har været et af hovedkravene fra OAO-S, at denne gruppe skulle have hævet deres lønniveau til det
privates. Det er med stor tilfredshed, at det er blevet sikret ved denne overenskomst.
For vores elever, lærlinge og praktikanter betyder forliget, at de fleste af grupperne kan se frem til en
betragtelig lønstigning på op til 20% og i gennemsnit på 8,3% fra d. 1. oktober 2018. Lønstigningen bliver
skrevet ind i gruppernes forskellige organisations-aftaler.
Tilhører du denne gruppe, så er det dog ikke sikkert, at du får del i denne lønstigning. Det afhænger helt af,
hvorvidt din løngruppe har dette lønefterslæb i forhold til den private gruppe. Er du i tvivl, så kontakt din
fagforening for at høre nærmere.
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Kompetenceudvikling
Vi er blevet enige med arbejdsgiverne om, at den partsfælles kompetenceindsats bliver omlagt i den
kommende overenskomstperiode. Midlerne til kompetenceudvikling af statens ansatte bliver samlet i en ny
fond, der har fokus på individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.
For dig betyder det, at du nu får forbedret mulighed for at søge støtte til den kompetenceudvikling, som du og
din leder finder bedst kan udvikle dig til at løse dine opgaver, udvikle din faglighed og ”employability”.
Kompetencefondens virke er ikke helt på plads, men vi og arbejdsgiverne vil inden udgangen af 2018 udarbejde
en aftale, der netop uddyber dette.
Det nuværende Kompetencesekretariat videreføres og bliver tilpasset i forhold til at løse opgaverne omkring
den nye fond. Sekretariatet vil desuden fortsætte med at bistå statens arbejdspladser med rådgivning inden for
kompetenceudvikling.
Tillidsrepræsentanter
Vi er blevet enige med arbejdsgiverne om at styrke tillidsrepræsentantrollen i de tilfælde, hvor de statslige
arbejdspladser flytter, bliver fusioneret eller bliver nyoprettet.
Fremadrettet får I mulighed for at vælge en midlertidig tillidsrepræsentant i visse særlige situationer. Det
kunne fx være, hvis din arbejdsplads flytter, delvist flytter eller fusionerer med en anden arbejdsplads, og du på
din lokation ikke er repræsenteret af en tillidsrepræsentant, selvom I er fem eller flere ansatte i jeres gruppe.
Nu kan I vælge en tillidsrepræsentant midlertidigt, indtil jeres organisation er endeligt på plads.
I får nu også mulighed for i særlige situationer at vælge en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, selvom ingen
af jer kan opfylde anciennitetskravet på ni måneder. Det kunne fx være i forbindelse med, at din arbejdsplads
er nyetableret.
Afslutningsvis har vi aftalt, at du kan fortsætte som tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, selvom du starter
på en ud-dannelse som lærling eller elev.
Psykisk arbejdsmiljø
Vi har sammen med arbejdsgiverne afsat 1,5 mio. kr. til udvikling af og tilbud om lederuddannelse i
forebyggelse og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø, til ledere med personaleansvar.
Uddannelsen bliver på tre dage og har udgangspunkt i vores fælles forståelse om at: ”Forholdet mellem
ledere og medarbejdere er centralt i sikringen af et godt psykisk arbejdsmiljø”. De tre dage skal gennemføres
på et år, således at uddannelsen forankres hurtigst muligt i deltagernes arbejde. Derudover bliver deltagerne
også tilbudt et netværk under forløbet.
Vi udvikler kurset i fællesskab med arbejdsgiverne.
Frihed til at søge A-kasse
Skulle du komme i den uheldige situation at blive afskediget, så får du nu mulighed for at tale med din A-kasse i
arbejdstiden.
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Det bliver konkret skrevet ind i fællesoverenskomsterne, at du har ret til frihed med løn, i op til to timer, til at
søge vejledning i A-kassen.
Anvendelse af organisationsmidler
Forhandlingerne om anvendelsen af organisationsmidlerne på de tre områder, hvor Socialpædagogerne har
medlemmer er afsluttet og indgår som en del af det samlede resultat af de statslige forhandlinger. De aftalte
ændringer er gældende fra 1. oktober 2018.
Kofoeds Skole
Organisationsmidlerne er anvendt til en generel lønforhøjelse til de uddannede socialpædagoger ved Kofoeds
Skole på 0,25 pct.
Endvidere er det aftalt, at titlen ændres fra ”omsorgsmedarbejdere” til Socialpædagogiske medarbejdere.
Røde Kors
Organisationsmidlerne er anvendt til forhøjelse af basislønningerne med et fast kronebeløn på 1.559 kr. årligt
(marts 2013-niveau)., Det svarer i nutidskroner til 1.649 kr.
Herudover er det aftalt, at såvel overenskomst som arbejdstidsaftale ændres redaktionelt.
SOSU-lærere (LC aftale)
Organisationsmidlerne er anvendt til forhøjelse af pensionsprocenten fra 17,3 pct. til 17,6 pct.
Herudover anbefaler de centrale parter, at der etableres en mentorordning i forbindelse mede nyansættelser.
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