
Oversigt over Djøfs krav til OK18, der forhandles i Akademikerne  

   

Løn 

 Størst mulige procentuelle forbedringer af alle løndele 

 Sikring af parallelitet mellem lønudviklingen på det offentlige og det private 

område 

 Forbedring af mulighederne for lokal løndannelse 

 Reservering af midler til andre forbedringer end generelle lønstigninger 

 Tilførsel af midler til cheflønspuljerne 

 Indførelse af løntrin 56 i regioner og kommuner  

 Fornyelse og forbedring af chefaftalen for Københavns Kommune på 

tilsvarende niveau som for chefaftalen på det øvrige KL-område 

Arbejdstid og fridage 

 Ret til fleksibel arbejdstid 

 Sikring af betalte fridage 

 Præcisering af ret til betalt spisepause 

 Mere valgfrihed inden for overenskomstens rammer 

Fremtidens arbejdsmarked 

 Ret til kompetenceudvikling til fremtidens arbejdsmarked 

 Forbedring af det psykisk arbejdsmiljø 

Mobilitet 

 Indgåelse af turnusaftale om mobilitet på tværs af sektorerne regionalt 

 Forbedring af vilkårene for medarbejdere, der berøres af flytning af 

arbejdspladser i staten 

 Initiativer til fremme af beskæftigelsen af dimittender i kommuner og 

regioner 

Senior 

 Ret til mere fleksibilitet for seniorer 

 Mulighed for tillæggelse af ekstra pensionsår/yderligere 

pensionsindbetaling ved retræteordninger på statens område 

 Indgåelse af en aftale om ret til seniorkompetenceudvikling 
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 Forbedring af ansættelsestrygheden for ældre medarbejdere og ældre 

chefer 

Øvrige krav – Djøf Offentlig 

 Aftale om tillæg og vilkår for ph.d.-stipendiater i regionerne 

 Overenskomstdækning i kommuner og regioner af HD-uddannede, der 

udfører akademisk arbejde   

Universitets- og forskningsområdet 

 Forhøjelse af tillæg til adjunkt, postdoc., forsker, lektor, seniorforsker og 

seniorrådgiver 

 Initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø for de videnskabelige 

medarbejdere på universiteterne 

 Forbedring af vilkårene for ph.d.-gruppen 

 Aftale om tillæg og ansættelsesvilkår for forskere ved DIIS 

Undervisningsområdet 

 Normperioden ændres fra årsnorm til halvårsnorm 

 Læreren skal senest ved normperiodens begyndelse være orienteret om 

arbejdsopgaverne og deres forventede omfang for normperioden 

 For lærere på det gymnasiale område, som pålægges at undervise mere 

end 20 timer om ugen, og for lærere på erhvervsakademier og 

professionshøjskoler, som pålægges at undervise mere end 18 timer om 

ugen, skal der lokalt indgås en særskilt aftale om honorering 

 For lærere, der er ansat på det gymnasiale område, erhvervsakademier og 

professionshøjskoler, og som pålægges at skulle møde på geografisk 

spredte arbejdssteder samme dag, skal der lokalt indgås en særskilt aftale 

om honorering og vilkår 

 Overenskomstaftalte undervisningstillæg ydes til ansatte, der underviser 

på internationale uddannelser på institutioner for erhvervsrettet 

uddannelser (erhvervsskoler) 

 Akademisk ansatte, der underviser på EUX-uddannelsens særskilte 

studiekompetencegivende forløb, ansættes på AC-overenskomsten med 

løn- og ansættelsesvilkår svarende til undervisere ved institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse 

 Krav om partshøring i forbindelse med afsked/bortvisning på institutioner 

for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler) 

Anklagemyndigheden og domstolsområdet (Djøf Offentlig) 

 Afsættelse af et beløb til lokale forhandlinger for 

dommerfuldmægtiggruppen 

 Aftale om udvidelse af karrieremulighederne ved domstolene  

 Tillægget for gennemført grunduddannelse for politifuldmægtige og 

anklagere i overenskomstens bilag 6, Justitsministeriet pkt. D 4, nr. 1 

forhøjes 
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 Aftale om et varigt pensionsgivende kvalifikationstillæg for de 

overenskomstansatte jurister, som har minimum 11 års anciennitet, og 

som enten har gennemført turnus i politi/anklagemyndighed og i alt har haft 

minimum 3 forskellige job eller funktioner, eller på anden måde har opnået 

tilsvarende kvalifikationer 

Chefer i staten 

 Forbedret beskyttelse ved opsigelse af overenskomstansatte chefer, der 

ikke er omfattet af kontraktsrammeaftalen, samt chefkonsulenter med 

ledelse (staten) 

 Faste og påregnelige fratrædelsesbeløb til åremålsansatte chefer ved 

uansøgt afsked og udløb – med de modifikationer, der blev aftalt ved OK15 

(staten) 

 Mulighed for varige lønforbedringer uden for cheflønspuljen på de dele af 

Kriminalforsorgens område, der ikke er omfattet af kontraktsrammeaftalen 

Politi- og anklagemyndighed og domstolsområdet (Offentlige Chefer) 

 Varige tillæg på årligt 50.000 kr. til tjenestemandsansatte specialanklagere 

i lr. 35 og 36 på anklagemyndighedens område 

 Varig lønforbedring på årligt 25.000 kr. til advokaturchefer, 

sekretariatschefer og centerchefer på Rigspolitiets/anklagemyndighedens 

område 

 Mulighed for varige lønforbedringer uden puljebegrænsning på 

anklagemyndigheden og (Rigs)politiets område 

 Krav om omklassificering af visse stillinger inden for anklagemyndigheden 

og (Rigs)politiet 

 Indførelse af en reguleringsmodel eller lignende for dommere med henblik 

på at opsamle lønefterslæbet  

 Mulighed for lønforbedringer uden puljebegrænsning til chefer mv. på 

Dommerfuldmægtigforeningens område  

 Afsættelse af puljemidler for udvalgte chefstillinger under 

Dommerfuldmægtigforeningens område til ydelse af en række 

stillingsbestemte tillæg 

Chefer og ledere på uddannelsesinstitutioner 

 Særskilt regulering af løn- og ansættelsesvilkår i ny sektoraftale for chefer 

og ledere ved uddannelsesinstitutioner, hvor der ikke er en 

institutionsbunden aftale  

 Etablering af et moderne og decentralt lønsystem, bl.a. uden cheflønspulje 

for chefer mv. på uddannelsesinstitutioner 

 Forbedret ansættelsestryghed for chefer og ledere på 

uddannelsesinstitutioner 

 Omklassificering af en række direktør-/rektorstillinger ved en række 

undervisningsinstitutioner 

 Rektorer ved almene gymnasier kan bevare lønramme 38 ved nedgang i 

elevtallet 
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Uden for aftaleområdet 

 Forbedret regulering af tjenestemandspensionerne 

 Indgåelse af overenskomst for arbejde udført af studerende på en 
uddannelse omfattet af akademikeroverenskomsten, og som ikke kan 
ansættes som bachelorer efter akademikeroverenskomsten (staten)  

 


