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OK18: Forlig på det statslige område Sagsnr. 17-2731 
 
Den 2. maj 2018 

Det statslige område: Aftale mellem CFU og ministeren 

for offentlig innovation 

Sen aften d. 28. april 2018 indgik CFU og AC hver deres forlig med 

innovationsministeren om en overenskomstfornyelse for over 180.000 ansatte i staten.  

Aftalerne blev dermed de sidste af de centrale forlig indgået i regi af 

Forligsinstitutionen. 

Hovedpunkter i CFU-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. Reguleringsordningen udmøntes 1. april 

i årene 2018-2020 samt 1. februar 2021. 

 Der er ikke længere en fælles hensigtserklæring vedrørende den statslige og 

den private lønudvikling.  

 Der nedsættes en arbejdsgruppe til at implementere den nye ferielov. De 

særlige feriedage videreføres efter nuværende regler. 

 Der er ikke sket en øget decentralisering af løndannelsen. 

 I forlængelse af forståelsen om lærernes arbejdstidsregler i det kommunale 

forlig er der enighed om, at forhandlinger om de statslige underviseres 

arbejdstid igangsættes, hvis der findes en forhandlet løsning i kommunerne 

ved OK21. Parterne gør endvidere opmærksom på muligheden for lokale 

arbejdstidsaftaler. 

 Inden for rammen er der derudover afsat samlet set 0,53 pct. af lønsummen til 

puljer og øvrige formål. Dette inkluderer bl.a.: 

o Organisationsmidler 

o Et løft af elevlønninger op til det private niveau, dog højst med 20 pct. 

o Afskedigede får frihed med løn i 2 timer til at søge vejledning i a-kassen. 

o Vilkårene for medarbejdere på de statslige arbejdspladser, som udflyttes 

som følge af regeringens politik, forbedres. 

o Spisepausen er skrevet ind i de overenskomster, som ikke allerede 

indeholder bestemmelser om spisepausen. 

o Justeringer i reglerne for plustidsaftaler. 

o Forbedringer i forhold til frihed af familiemæssige årsager, fx vedr. børns 

hospitalsindlæggelse og pasning af nærtstående familiemedlemmer i 

hjemmet. 
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Den økonomiske ramme: 

Der er aftalt generelle lønstigninger på samlet set 5,60 pct. over perioden. Hertil kommer 

en forventet udmøntning af reguleringsordningen på samlet set 0,47 pct.  

I 2018 stiger lønnen med 0,80 pct. pr. 1. april og med 0,50 pct. pr. 1. oktober. I 2019 er 

der generelle lønstigninger på 1,30 pct. pr. 1. april og 0,86 pct. pr. 1. oktober, og i 2020 

stiger lønnen med 1,46 pct. pr. 1. april, og noget usædvanligt er den sidste 

lønregulering i overenskomstperioden lagt d. 1. februar 2021, hvor lønnen stiger med 

0,68 pct. Der er tillige aftalt en udmøntning af reguleringsordningen d. 1. februar 2021. 

Parterne har derudover afsat samlet set 0,53 pct. til puljer og andre formål. De 

forudsættes alle udmøntet pr. 1. oktober 2018. Det indebærer aftalte forbedringer på 

6,60 pct. i alt over de tre år. Hertil kommer parternes skøn for reststigningen på det 

statslige område, som er vurderet til 0,5 pct. årligt. Samlet set giver det en økonomisk 

ramme på 8,1 pct. fordelt med 2,66 pct. i 2018, 2,68 pct. i 2019 og 2,76 pct. i 

overenskomstperiodens sidste år, dvs. fordelt over 2020 og 2021, jf. tabel 1. 

Tabel 1. Aftalte lønstigninger og reguleringsordning  
 2018 2019 2020 2021 I alt 

 1/4 1/10 1/4 1/10 1/4 1/2  

Aftalte lønstigninger 0,80 0,50 1,30 0,86 1,46 0,68 5,60 

Reguleringsordning* 0,33  0,02  0,02 0,10 0,47 

Puljer og andre formål §  0,53     0,53 

I alt 1,13 1,03 1,32 0,86 1,48 0,78 6,60 

Reststigning 0,50 0,50 0,50 1,50 

I alt pr. år 2,66 2,68 2,76 8,10 

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

§ Øvrige dækker over bl.a. puljer til gennemsnitsløngaranti, prioriterede grupper og barsel mv. 

* Udmøntningen er beregnet for 2018, men de resterende år er forventet af aftaleparterne, heri er indregnet en 

forventet reststigning på 0,5 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 CFU og ministeren for offentlig innovation, 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 (ekskl. 

reststigning) på ca. 2,1 pct. over perioden.  


