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OK18: Forlig på det kommunale område Sagsnr. 17-2731 
 
Den 3. maj 2018 

Det kommunale område: Aftale mellem 

Forhandlingsfællesskabet og KL 

D. 27. april 2018 indgik Forhandlingsfællesskabet og KL en aftale om det kommunale 

område. Aftalen dækker de ca. 500.000 ansatte på det kommunale område.  

Aftalen blev indgået i regi af Forligsinstitutionen. Den samlede økonomiske ramme 

for den kommunale aftale er lig den samlede ramme fra den tidligere indgåede 

delaftale på det regionale område mellem OAO-K og FOA og RLTN. Der er fundet 

særskilte løsninger på problemstillingerne vedrørende spisepause og lærernes 

arbejdstid. 

Hovedpunkter i forliget:  

 Treårig overenskomst fra 1. april 2018 til 31. marts 2021. 

 En samlet lønramme på 8,1 pct. over perioden. 

 Privatlønsværnet afskaffes, dvs. reguleringsordningen vender tilbage til den 

symmetriske udformning fra OK13. 

 Inden for rammen er der afsat 0,35 pct. til organisationsaftaler.  

 Der er også afsat en rekrutteringspulje på 0,30 pct. af lønsummen i 

kommunerne, svarende til 522 mio. kr. Puljen er fordelt med 439 mio. kr. til 

FOA og 83 mio. kr. til Dansk Sygeplejeråd. På FOA’s område sker der bl.a. en 

stigning i SOSU-elevernes lønninger og en ny lønmodel til SOSU-assistenter. 

 Der afsættes en pulje på 34 mio. kr. til lavtlønnede, der udmøntes som en kr.-

stigning blandt de laveste løntrin. Dertil kommer en pulje på 51 mio. kr. til 

ligeløn/prioriterede grupper. Heraf tilfalder 17,2 mio. kr. FOA’s grupper, 6,8 

mio. kr. SL’s grupper, 6 mio. kr. HK’s grupper og 1 mio. kr. 3F’s grupper.    

 Der er i lighed med det regionale område aftalt forskellige løsninger 

vedrørende den betalte spisepause for de forskellige lønmodtager-

organisationer. For OAO og FOA gives en vejledning, som ifølge LO’s jurister 

skaber sikkerhed om spisepausen. For FTF’s organisationer sker der ikke en 

ændring. For AC’s grupper indskrives den betalte spisepause i 

overenskomsterne, hvilket endeligt afhandles i forbindelse med 

organisationsaftalerne. 

 I forhold til undervisernes arbejdstid er der ikke indgået en ny 

arbejdstidsaftale på området. Der nedsættes en kommission til at undersøge 

arbejdstidens påvirkning af undervisningen med henblik på et forpligtende 

forhandlingsforløb for at indgå en arbejdstidsaftale senest ved udgangen af 

denne overenskomstperiode.  

 Der er ikke sket forringelser af seniorordningerne. 
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Den økonomiske ramme: 

De er aftalt generelle lønstigninger på samlet set 6,10 pct. over perioden. Hertil kommer 

en forventet udmøntning af reguleringsordningen på samlet set 0,72 pct. 

Det bemærkes, at den forventede udmøntning af reguleringsordningen bygger på 

aftaleparternes skøn for den private lønudvikling og den kommunale reststigning, og 

der indgår dermed et element af usikkerhed i forhold til denne post.  

I 2018 stiger lønnen med 1,10 pct. pr. 1. april og med 1,30 pct. pr. 1. oktober. I 2019 er 

der generelle lønstigninger på 1,00 pct. pr. 1. oktober og i 2020 stiger lønnen med 1,60 

pr. 1. januar, yderligere 0,40 pct. pr. 1. april og endelig med 0,70 pct. pr. 1. oktober. 

Parterne har derudover afsat samlet set 0,68 pct. til organisationsforhandlinger, 

rekrutteringspulje og andre formål. De forudsættes hovedsageligt udmøntet pr. 1. 

april 2019, om end 0,03 pct. af rekrutteringspuljen udmøntes i oktober 2018. Det 

indebærer aftalte forbedringer på 7,50 pct. i alt over de tre år. Hertil kommer parternes 

skøn for reststigningen på det kommunale område, som er vurderet til 0,2 pct. årligt. 

Samlet set giver det en økonomisk ramme på 8,1 pct. fordelt med 2,65 pct. i 2018, 2,19 

pct. i 2019 og 3,26 pct. i 2020, jf. tabel 1.  

Tabel 1. Aftalte lønstigninger og reguleringsordning  
 2018 2019 2020 I alt 

 1/4 1/10 1/4 1/10 1/1 1/4 1/10  

Aftalte lønstigninger 1,10 1,30  1,00 1,60 0,40 0,70 6,10 

Reguleringsordning*  0,02  0,34   0,36 0,72 

Organisationsmidler   0,35     0,35 

Rekrutteringspulje  0,03 0,27     0,30 

Øvrige §   0,03     0,03 

I alt 1,10 1,35 0,65 1,34 1,60 0,40 1,06 7,50 

Reststigning 0,20 0,20 0,20 0,60 

I alt pr. år 2,65 2,19 3,26 8,10 

Inflation**          1,5          1,7                 1,7   4,9 

§ Øvrige dækker over pulje til særlige formål, fravær af familiemæssige årsager og elevlønninger mv. 

* Forventet af aftaleparterne, heri er indregnet en forventet reststigning på 0,2 pct. årligt. Der indgår en 

forventning om en privat lønudvikling på samlet set 8,6 pct. over prognoseperioden. 

** Skøn fra Økonomisk redegørelse, december 2017, hvor skønnet for 2019 er gentaget i 2020. Det svarer til 

fremgangsmåden vedr. den private lønudvikling. 

Kilder: Forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL, samt Økonomisk redegørelse, december 2017. 

Med udgangspunkt i det seneste inflationsskøn fra Økonomisk redegørelse fra december 

2017, er der udsigt til reallønsfremgang i perioden. Det gælder alle medarbejdere, da 

alene de generelle lønstigninger i overenskomstperioden overstiger inflationen. 

Sammenlignet med resultatet fra OK15 er der tale om en forøgelse af rammen på 1,63 

pct. over perioden. Sammenligningen er foretaget uden skønnet for reststigningen, 

som ikke tidligere har indgået i den samlede ramme på det kommunale område. 

Reststigningen på 0,2 pct. pr. år svarer dog til tidligere skøn. 
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Øvrige tiltag: 

 Uddannelsesløftet fra ufaglært til faglært, der blev aftalt ved OK15, 

videreføres.  

 Tryghedsaftalen videreføres. 

 Ekstra lønstigninger til EGU-elever og EUD-elever, så den laveste månedsløn 

stiger med ca. 5 pct., pr. 1. april 2019. Derudover stiger elevlønningerne også 

med de generelle lønstigninger. 

 AKUT-bidraget øges med samlet set 2,8 øre pr. time over 

overenskomstperioden. D. 1. april 2018 øges bidraget med 0,9 øre pr. time, d. 

1. april 2019 øges det med 1,4 øre pr. time og d. 1. april 2020 øges det med 0,5 

øre pr. time. Bidrag pr. 1. april 2020 er 40,6 øre pr. time. Det lokale AKUT-

bidrag øges med 0,09 øre pr. time over overenskomstperioden og udgør 1,15 

øre pr. time pr. 1. april 2020.  

 Udvidet fravær af familiemæssige årsager i form af omsorgsdage til 

plejeforældre, bedre rettigheder ved fertilitetsbehandling og sorgorlov til 

fædre/medmødre.    

 Der er indgået en ny ferieaftale, som indarbejder den nye ferielov med 

samtidighedsferie fra 1/9-2020. I den forbindelse er det bl.a. aftalt, at 

ferietillæg udbetales i to rater hhv. 31. maj og 31. august. For ferierettigheder 

ud over ferieloven (6. ferieuge, forhøjet ferietillæg, feriegodtgørelse ud over 

12,5 pct. mv.) fortsætter reglerne som hidtil. 

 Ændringer i forhold til åremålsansættelser, bl.a. afskaffelse af 

fratrædelsesgodtgørelse ved fortsættelse i samme stilling.   

 Fornyet og styrket fokus på fuldtidsansættelser 


