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Resultat af forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af 

Overenskomst for Journalister i statens tjeneste og aftale for 

praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i 

staten  

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og Dansk Journalistforbund er enige 

om at forny Overenskomst for Journalister i statens tjeneste og aftale for prakti-

kanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten for en periode på 

3 år fra 1. april 2018 på følgende vilkår: 

I. Vilkår 

Parterne er enige om, at fornyelsen af Overenskomst for Journalister i statens 

tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansæt-

tes i staten, sker på de vilkår, der den 28. april 2018 er aftalt mellem Finansmini-

steriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg for så vidt angår dennes aftales 

punkt I, II, III, IV for så vidt angår underpunkt 6, underpunkt 17 og underpunkt 

18 for så vidt angår formuleringen om, at de særlige feriedage videreføres efter de 

nugældende regler.  

II. Forhøjelse af basisløntrin 

Parterne har aftalt at ændre basislønforløbet i § 4, stk. 1 i overenskomsten med 

virkning fra den 1. oktober 2018 på følgende måde: 

Basisløntrin 1 forhøjes til 264.984 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 2 forhøjes til 278.583 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 3 forhøjes til 289.111 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 4 forhøjes til 299.306 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 5 forhøjes til 308.641 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 6 forhøjes til 317.764 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 7 forhøjes til 327.112 (niveau 31. marts 2012) 

III. Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 

Parterne er enige om de ansatte med virkning pr. 1. april 2018 er omfattet af Afta-

le om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (Perst. nr. 015-08). 



  Side 2 af 2 

IV. Indbetaling af pensionsbidrag 

Parterne er enige om, at overenskomstens § 13, stk. 4, formuleres på følgende 

måde:  

”Pensionsbidragene indbetales til Mediernes Pension. Pensionsbidraget kan heref-

ter anvises til PFA Pension eller Danica Pension af Mediernes Pension.” 

V. Praktikanter 

Parterne er enige om, at journalistpraktikanternes vilkår, jf. overenskomstens bilag 

1C, drøftes i perioden. Drøftelsen kan bl.a. omhandle praktikanters uddannelses- 

og læringsmæssige mål samt løn og vilkår og kan tage udgangspunkt i praktikant-

aftalen indgået primo 2018 mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk 

Journalistforbund. 

VI. Godkendelse 

Parterne tager forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet. 

Parterne giver hinanden tilbagemelding om deres stillingtagen til forhandlingsre-

sultatet den 13. juni 2018. Meddelelse om denne stillingtagen må tidligst offentlig-

gøres herefter. 

Varslede arbejdsstandsninger suspenderes, således at de tidligst kan iværksættes 

ved døgnets begyndelse den 18. juni 2018. 

 

København, den 9. maj 2018 
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