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I denne pjece præsenterer Finansministeriet sine ønsker og forventninger til de 
kommende overenskomstforhandlinger.

De tilbagevendende forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter om de 
grundlæggende løn- og arbejdsvilkår er et centralt element i den danske 
velfærdsmodel. 

Den offentlige sektor står over for to store udfordringer: Stigende forventninger 
fra brugere og borgere til de offentlige ydelser. Og færre hænder til at løse 
opgaverne. Begge dele stiller krav til nytænkning, udvikling og fl eksibilitet. Med 
andre ord: Udfordringerne er fælles, men løsningerne skal være lokale.

Med velfærdsreformen, trepartsaftalerne, regeringens kvalitetsstrategi og 2015-
plan er der taget nogle afgørende skridt mod at sikre fremtidens velfærd og en 
høj kvalitet i varetagelsen af de offentlige opgaver.

Det er Finansministeriets ønske, at de kommende overenskomster skal under-
støtte dette. Det kan ske ved at forenkle og modernisere aftaler og fastlægge 
fl eksible rammer for medarbejdernes løn og arbejdsvilkår, så der er mulighed 
for lokal tilpasning - til gavn for arbejdspladsen og til gavn for den enkelte 
medarbejder. 

Medarbejdere, der yder en ekstra indsats og opnår gode resultater, skal aner-
kendes. Det kræver imidlertid, at en større del af løndannelsen sker lokalt.

Med trepartsaftalerne er der afsat betydelige beløb til bl.a. en styrket indsats for 
kompetenceudvikling og efteruddannelse og til fastholdelse af seniorer. 
En stor del af midlerne skal udmøntes ved de kommende overenskomstfor-
handlinger. Det er Finansministeriets mål, at midlerne skal kunne anvendes så 
fl eksibelt som muligt, så lokale ønsker og behov kan tilgodeses.

FORORD

FORORD    3



4      FORORD

Det statslige forhandlingsområde omfatter 174.200 årsværk svarende til en samlet 

årlig lønsum på 71,1 mia. kr. 

Godt 119.600 af årsværkene er overenskomstansatte, mens ca. 54.600 er tjeneste-

mænd eller ansat på tjenestemandslignende vilkår. 

70 pct. af medarbejderne i staten er omfattet af nye lønsystemer. Det svarer til 

122.000 årsværk. De største grupper på gammelt lønsystem er ansat i forsvaret, 

politiet, kriminalforsorgen og folkekirken.

På de områder, hvor det er statistisk muligt at opgøre den lokale løndannelse, 

udgør den 3 mia. kr. Det svarer til ca. 7 pct. af lønnen for medarbejdere på nye 

lønsystemer.

Figur 1: Andel årsværk fordelt på sektorer i det statslige forhandlingsområde, 
2. kvartal 2007

Kilde: Forhandlingsdatabasen og ISOLA.
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UDFORDRINGER FOR OK08

Resultatet af  de kommende overenskomstforhandlinger skal medvirke til at udvikle den gode statslige 
arbejdsplads og give statens arbejdspladser et godt grundlag for at imødekomme de kommende års 
udfordringer. Samtidig skal resultatet være samfundsøkonomisk forsvarligt. 

DE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER SKAL FORTSAT LEVERE SERVICE AF HØJ KVALITET

De statslige arbejdspladser skal være effektive og attraktive og levere service af  høj 
kvalitet. 

Staten har allerede et godt udgangspunkt: Medarbejderne er motiverede og dygtige. 

Men forventningerne til den offentlige service stiger. Forventningerne kan imidlertid 

det afgørende, at de statslige arbejdspladser kan tilpasse sig nye krav og udnytte 
mulighederne for at løse opgaverne bedre. 

Resultatet af overenskomstforhandlingerne skal bidrage til, at arbejdspladserne kan 
imødekomme disse udfordringer.

Målet er:
• at statens arbejdspladser anvender ressourcerne optimalt og leverer en service af    

høj kvalitet
• at statens arbejdspladser er attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne er   

engagerede og motiverede 
• at statens arbejdspladser kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere
• at medarbejdernes viden anvendes og udvikles aktivt

DEN GODE SAMFUNDSØKONOMISKE UDVIKLING SKAL FASTHOLDES

Den danske økonomi er inde i en højkonjunktur med høj beskæftigelse og historisk lav 
ledighed, samtidig med at prisstigningerne er meget moderate. 

Det er afgørende, at resultatet af  overenskomstforhandlingerne på statens område 
bidrager til at fastholde den gode udvikling.
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Resultatet af  overenskomstforhandlingerne skal derfor også medvirke til:

• at udvide udbuddet af  arbejdskraft, bl.a. ved at tilskynde den enkelte til at blive   
længere tid på arbejdsmarkedet

• at sikre en lønudvikling, der er i balance med udviklingen i den private sektor

Lønudviklingen i den offentlige sektor påvirker lønningerne i den private sektor, der 
konkurrerer med udlandet. De danske lønninger er i de seneste år steget mere end i 
udlandet, og det forringer konkurrenceevnen. 

Overenskomstfornyelsen skal derfor holdes inden for en ramme, der afspejler de 
samfundsøkonomiske prioriteringer og er ansvarlig i forhold til konkurrenceevnen. 
Det muliggør også en god reallønsudvikling. 

STATENS UDFORDRINGER

Staten står som arbejdsgiver over for en række udfordringer i de kommende år. Ud-
fordringerne udgør baggrunden for de krav, som Personalestyrelsen vil rejse ved 
OK08.

- Arbejdskraft nok til at løse statens opgaver
I fremtiden bliver der færre i den erhvervsdygtige alder. Efterkrigstidens store årgan-
ge nærmer sig pensionsalderen, mens mindre ungdomsårgange er på vej ind på ar-
bejdsmarkedet. 

For staten er det derfor en udfordring at sikre, at der også i fremtiden er hænder nok 
til at løse opgaverne. 

Fremover bliver det helt centralt at understøtte en effektiv opgaveløsning ved at skabe 
attraktive arbejdspladser, der udvikler og anvender medarbejdernes viden aktivt.  

Personalestyrelsen vil ved overenskomstforhandlingerne have fokus på at fastholde de 
nuværende gode rammer for kompetenceudvikling. Derudover skal overenskom-

og efterkommere kommer i beskæftigelse.
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En øget brug af  mulighederne i de nye lønsystemer kan medvirke til at fastholde en 

arbejdskraft samt tydeliggøre ledelsens prioriteringer og arbejdspladsens mål.

I dag udgør de centralt aftalte stigninger den største del af  lønudviklingen, og det 

være omfattet af  de nye lønsystemer.

forhandle løn direkte med deres leder. Samtidig skal medarbejderne have større 
mulighed for at vælge mellem løn, pension og frihed.   

- Rammer for en effektiv lokal administration
For at staten kan løse opgaverne effektivt skal arbejdspladserne have mulighed for at 
anvende ressourcerne optimalt. Det kan bl.a. ske via gode rammer for en effektiv lokal 

Derfor vil Personalestyrelsen til overenskomstforhandlingerne fokusere på at gøre 

medarbejdere. 

Derudover skal de administrative opgaver begrænses ved at forenkle og modernisere 
overenskomster og aftaler. Det vil frigøre tid til udvikling.

UDFORDRINGER FOR OK08    7
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SENIORER SKAL BLIVE LÆNGERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Seniorer er en vigtig ressource på statens arbejdspladser. Ved OK08 vil Personalestyrelsen derfor 
arbejde for, at de pligtige afgangsaldre bliver hævet, og at tjenestemandspensionen bliver moderniseret, 
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Flere ældre, færre unge
Figur 2: Aldersfordeling for medarbejdere i staten i 1995, 2005 og 2015
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Trepartsaftalerne

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC gennemførte i foråret 2007 en 

række drøftelser med henblik på at sikre medarbejdernes kompetencer, attraktive 

arbejdspladser, og rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor på både 

kort og langt sigt. Drøftelserne mundede ud i trepartsaftalen af 17. juni 2007 mel-

lem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC og trepartsaftalen af 1. juli 2007 

mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF.

Senior- og fastholdelsesordninger 

• For medarbejdere, der er fyldt 60 år, kan der aftales en seniorordning med deltid  

 med hel eller delvis pensionsmæssig kompensation

• For medarbejdere, der er fyldt 62 år, kan der aftales en fastholdelsesordning  

 med op til en dags betalt frihed pr. måned. Desuden kan der aftales en særlig  

 fastholdelsesbonus, hvis medarbejderen udskyder sin fratræden til et nærmere  

 aftalt tidspunkt

• For medarbejdere, der er fyldt 55 år, kan der aftales en retræteordning med hel  

 eller delvis pensions- og lønmæssig kompensation

!

!



Lavere pligtige afgangsaldre skal løftes
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      2003  2004  2005   2006

Aftrapning i tid (deltid)   343  410  616  615

Betalte fridage    220  504  576  898

Tabel 1: Antal medarbejdere på udvalgte senior- og fastholdelsesordninger, 2003 - 2006
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Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i 

juni 2006 en velfærdsaftale. Velfærdsaftalen indebærer reformer på en lang række 

områder bl.a.

• Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

• Flere indvandrere og efterkommere i arbejde 

• Styrket voksen- og efteruddannelse

Ved tidlig fratræden skal tjenestemænds pension ligne andres 

!
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For overenskomstansatte indbetales der pensionsbidrag til en pensionskasse eller 

et forsikringsselskab. Jo tidligere pensionen udbetales, jo mindre bliver den årlige 

pension. Det skyldes især, at pensionen skal udbetales i flere år end oprindeligt 

planlagt. Men også, at der indbetales færre pensionsbidrag. 

For tjenestemænd indbetales der ikke pensionsbidrag til et pensionsinstitut, da 

deres pension afholdes over de årlige finanslove. Her aftales det med tjeneste-

mandsorganisationerne, hvor meget pensionen skal reduceres ved fratræden før 

folkepensionsalderen.

Fradraget i en tjenestemandspension ved tidligere fratræden – det såkaldte førtids-

pensionsfradrag – er væsentligt lavere, end reduktionen for en person, der ikke er 

tjenestemand. 

!



STATEN SKAL ANSÆTTE FLERE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE
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Andelen af indvandrere og efterkommere udgjorde i gennemsnit 2,6 pct. af statens 

medarbejdere i 2. kvartal 2007. Andelen af nyansatte indvandrere og efterkom-

mere udgjorde derimod 4,8 pct. i 2. kvartal 2007, mens andelen af elever udgjorde 

11,3 pct. Den høje andel af nyansættelser tyder på, at udviklingen går i den rigtige 

retning.

Færre begrænsninger for integrations- og oplæringsstillinger

!
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En medarbejder i en integrations- og oplæringsstilling ansættes 37 timer om ugen. 

80 pct. af arbejdstiden skal bruges til arbejde og 20 pct. til opkvalificering. Arbejds-

pladsen skal betale medarbejderen 80 pct. af den overenskomstmæssige begyndel-

sesløn.

!



KOMPETENCEUDVIKLING FOR ALLE HELE ARBEJDSLIVET

at være rettighedsbaseret.
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Fleksible rammer for den lokale kompetenceudvikling
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Gode muligheder for kompetenceudvikling
Figur 3: Muligheder for kompetenceudvikling
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Aftalen om Kompetenceudvikling indebærer bl.a.:

• At kompetenceudviklingen skal være strategisk og systematisk. Det vil sige, at 

 kompetenceudviklingen skal have sammenhæng med institutionens mål og op- 

 gaver, og at indsatsen for kompetenceudvikling skal være en planlagt og lø- 

 bende proces

• At kompetenceudvikling er et fælles ansvar for ledere og medarbejdere. Lederen  

 skal fastlægge rammer og give mulighed for kompetenceudvikling, mens medar- 

 bejderen aktivt skal arbejde for at nå aftalte mål

• At kompetenceudvikling kan ske både gennem det daglige arbejde og ved delta- 

 gelse i efter- og videreuddannelse

• At der ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler opstilles og følges op på ud- 

 viklingsmål for den enkelte medarbejder

Industriens kompetenceudviklingsfond

Ved overenskomstforhandlingerne på industriens område i foråret 2007 blev det 

aftalt at oprette en kompetenceudviklingsfond. Fonden yder tilskud til delvis dæk-

ning af medarbejdernes løntab i forbindelse med efter- og videreuddannelse samt 

tilskud til kursusgebyrer mv. Samtidig blev det aftalt, at medarbejdere på industri-

ens område har ret til 2 ugers frihed om året til efter- og videreuddannelse, der er 

relevant inden for industriens overenskomsts og industriens funktionæroverens-

komsts områder. Afviklingen af uddannelsesdagene skal ske under hensyn til virk-

somhedens produktionsforhold, og det er op til arbejdsgiveren, om der skal betales 

løn under uddannelsen. Hvis medarbejderen ikke modtager løn, kan der søges om 

tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden til delvis dækning af løntabet.

!

!



En styrket indsats for kompetenceudvikling og videre- og efteruddannelse
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MERE LOKAL LØNDANNELSE

Positiv reallønsudvikling
Figur 4: Reallønsudvikling i staten, 1996 - 2006
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De nye lønsystemer
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De nye lønsystemer i staten blev introduceret i 1998 og er gradvist blevet udbredt 

til flere personalegrupper. Formålet er at skabe et fleksibelt lønsystem, som kan 

medvirke til at tiltrække, motivere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Der er i 

dag ca. 122.000 årsværk på nye lønsystemer. Det svarer til 70 pct. af statens medar-

bejdere.

De gamle lønsystemer var karakteriseret ved automatiske og anciennitetsbaserede 

lønstigninger. I de nye lønsystemer består lønnen af en basisløn og tillæg, som for-

handles på den enkelte arbejdsplads. Medarbejderen får individuelle tillæg ud fra 

faglige og personlige kvalifikationer eller for særlige arbejdsopgaver. Der er også 

mulighed for at give resultatløn og engangstillæg ud fra medarbejderens indsats og 

præstationer. 

!



Flere på nye lønsystemer
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Højere lønudvikling for medarbejdere på nyt lønsystem
Figur 5: Lønudvikling for medarbejdere på hhv. nyt og gammelt lønsystem, 2000-2006
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Mere plads til lokal løndannelse

En større del af lønnen skal udbetales som resultatløn
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Udbredelse af resultatløn i dag

• 7 pct. af statens ansatte har fået resultatløn inden for det sidste år. Det gælder  

 17 pct. af lederne og 5 pct. af medarbejderne

• Arbejdspladser, der anvender resultatløn, bruger primært resultatløn til den 

 øverste ledelse (82 pct.) og i mindre omfang til linjeledere (51 pct.), konsulenter  

 (22 pct.) og øvrige medarbejdere (24 pct.)

!



Personalestyrelsen vil ved OK08 arbejde for at udvide rammerne for den lokale 
løndannelse, så en større del af lønkronerne kan anvendes til resultatløn.
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Note: Omfatter kun medarbejdere uden ledelsesansvar.

Kilde: Personalestyrelsens motivationsundersøgelse 2006.

Resultatløn betaler sig
Figur 6: Andel medarbejdere med og uden resultatløn, der er enige eller helt enige i 
udsagn om deres job
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FLERE SKAL HAVE INDIVIDUEL FORHANDLINGSRET 

Dialogen om løn mellem leder og medarbejder skal styrkes
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Individuel forhandlingsret skal bredes mere ud

MERE FLEKSIBEL OG LOKAL LØNDANNELSE      31

Dialogen om løn skal forbedres
Figur 7: Åbenhed om løn
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Individuel forhandlingsret i dag

Der blev indført individuel forhandlingsret for chefer i 1999 og for special- og chef-

konsulenter i 2003. 

Ved OK05 indgik parterne en aftale om, at medarbejderne inden for en række 

grupper selv kan forhandle deres løn, når der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, 

eller institutionen og organisationen indgår aftale om det. Aftalen omfatter kanti-

neledere, ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner, værksteds-

funktionærer ved universiteter og forskningsinstitutioner samt tekniske ledere ved 

Rigspolitiet.

Tilsvarende blev parterne enige om en ordning på forsøgsbasis i AC-overenskomsten 

og organisationsaftalen for maskinmestre i land. På den enkelte arbejdsplads kan 

det aftales, at medarbejderne selv forhandler med deres leder om lokale løntillæg, 

eventuelt bistået af deres tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten godkender 

efterfølgende aftalerne.

!
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Interesse for selv at forhandle løn
Figur 8: Jeg ønsker i højere grad end i dag selv at forhandle mine lokale løntillæg

16

20

21

20

20

18

18

18

23

30

30

28

31

33

30

28

23

21

21

21

23

24

20

22

17

15

14

15

12

11

14

14

11

7

7

13

8

4

5

9

11

8

8

3

8

10

13

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lang videregående

Mellemlang videregående

Kort videregående

Etatsuddannelse

Erhvervsuddannelse

Studentereksamen, HF, HH

Folkeskolen

Total

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke



FRIT VALG MELLEM LØN, PENSION OG FRIHED
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Frit valg på det private arbejdsmarked

DI og CO-Industri indgik i februar 2007 aftale om etablering af en såkaldt Fritvalg 

Lønkonto i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. 

Aftalen indebærer, at medarbejderne får en individuel Fritvalg Lønkonto. Medar-

bejderne kan vælge mellem at få udbetalt pengene kontant, bruge dem til søgne-

helligdage og feriefridage, til pensionsindbetaling eller til efteruddannelsesformål. 

Medarbejderne kan vælge frihed inden for rammerne af de eksisterende aftaler om 

ferie og fridage. Aftalen giver dermed ikke adgang til et øget antal fridage.

!



Medarbejdernes holdning til frit valg

Øget adgang til at vælge mellem løn og pension

MERE FLEKSIBEL OG LOKAL LØNDANNELSE      35

Ved OK05 fik akademikerne mulighed for at vælge mellem pension og løn. Den af-

talte pensionsforhøjelse på 0,3 pct. kan efter medarbejderens ønske blive udbetalt 

som løn i stedet for pension.

!
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RAMMER FOR EN EFFEKTIV LOKAL 
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ET ENKELT ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ER EN FORDEL FOR ALLE
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Personalestyrelsen og CFU har undersøgt arbejdsgivernes ønsker til forenkling og 

harmonisering af overenskomster og aftaler. Der er et fælles ønske om færre og 

enklere aftaler, som

• er nemme at administrere

• er lette at forstå og enkle at kommunikere ud til ledere og medarbejdere

• rummer gode muligheder for lokal tilpasning

Ved OK05 blev 151 overenskomster og aftaler reduceret til 127. 

Resultatet var bl.a., at to fællesoverenskomster blev sammenlagt og bestemmelser 

i forskellige organisationsaftaler blev harmoniseret. En række organisationsaftaler 

blev sammenlagt, bl.a. til en organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboran-

ter og IT-medarbejdere (HK) samt en organisationsaftale for specialarbejdere og 

rengøringsassistenter (3F). 

!

!



Enkle arbejdstidsregler sparer tid
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Mere end 25 overenskomstområder følger tjenestemændenes arbejdstidsregler, 

f.eks.: 

• Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere 

• Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl.

• Håndværkere

• Tekniske designere, byggeteknikere m.fl. 

• Vagtfunktionærer og parkeringskontrollører

• Tilsynsfunktionærer ved eksportslagterier

Flere overenskomstgrupper

!



Yderligere forenkling af  reglerne
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mere

normperiodens længde

RAMMER FOR EN EFFEKTIV LOKAL ADMINISTRATION      41



Arbejdstid på undervisningsområdet
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Område    AC COII LC/OC StK  I alt

Friskoleområdet      10.412  10.412

Gymnasieskoler/HF    9.541    9.541

Erhvervsskoler    3.151 6.419 639 16 10.224

MVU-institutioner    1.874 1.090   2.964

Maritime uddannelser    78 34  49 162

SOSU      381 357  738

VUC (avu mv.)      912  912

Produktionsskoler      823  823

I alt     14.644 7.924 13.143 65 35.776

Tabel 2: Lærerårsværk på udvalgte undervisningsområder, 2. kvartal 2007
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Mere fokus på undervisning
Figur 9: Fordeling af læreres arbejdstid på gymnasieområdet, 2006/2007
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DEN VIDERE PROCES

Den nuværende aftaleperiode udløber d. 31. marts 2008.

Forberedelse af krav
Personalestyrelsen holdt i maj og juni måned en række dialogmøder med personale-

konkretisere dem yderligere gennem input fra deltagerne. 

Som opfølgning på dialogmøderne udsender Personalestyrelsen denne pjece, som 

I efteråret 2007 arbejder Personalestyrelsen videre med at formulere kravene til de 
kommende overenskomstforhandlinger. 

Et koncentreret forløb
Personalestyrelsen og de faglige organisationer udveksler krav i december måned. 

Læs mere
Læs mere om overenskomstforhandlingerne og følg med i processen på 
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Fælles mål - Lokale løsninger 
Temaer for OK08

Oktober 2007

Personalestyrelsen

Frederiksholms Kanal 6

1220 København K

Tlf. 33 92 40 49

www.perst.dk




