Overenskomstresultat OK18 i DOKS’ perspektiv
Ovenpå et historisk vanskeligt forhandlingsforløb, er OK18 forhandlingerne den 4. juni endelig landet helt, idet de faglige organisationer samlet set har
stemt ja til forhandlingsresultaterne. Det giver anledning til en kort gennemgang af udvalgte elementer i overenskomstresultatet med betydning for
DOKS’ medlemmer:
•

Overenskomstramme på 8,1 %.
Rammen er et udtryk for økonomien i det samlede resultat, inkl. forbedringer i diverse aftaler. Der er således ikke tale om at man får 8,1 % mere
på lønsedlen over de næste 3 år. En samlet ramme på 8,1 % er et tilfredsstillende resultat, ikke mindst i lyset af de første udspil fra
arbejdsgiversiden.

•

Generelle lønstigninger:

1. apr. 2018 0,80 pct.
1. okt. 2018 0,50 pct.
1. apr. 2019 1,30 pct.
1. okt. 2019 0,86 pct.
1. apr. 2020 1,46 pct.
1. feb. 2021 0,68 pct.
Alle reguleringer angivet i pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018
•

Ændring af ATP sats til højeste sats

•

Forbedringer i gruppelivsordningen for tjenestemænd
Dødsfaldsdækning øges fra 370.000 kr. til 425.000 kr. med virkning fra 1. april 2018
Dækning ved kritisk sygdom øges fra 100.000 til 150.000 kr. med virkning fra 1. april 2018

•

Kompetenceudvikling
Kompetencefonden nedlægges, men erstattes af en ny fond, hvor der afsættes 172 mio. kr. i overenskomstperioden. I fonden kan statens
medarbejdere søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.

•

Større rådighedstillæg for tjenestemænd i LR 16/31 samt LR 34
En forhøjelse af rådighedstillægget for tjenestemands ansatte organister i LR 16-34. med kr. 2.600 (grundbeløb pr. 1. marts 2012) med virkning
fra 1. oktober 2018.

•

Periodeprojekt om rammetid
Der optages i perioden drøftelser med henblik på udarbejdelse af fælles forståelse og fortolkningsbidrag af reglerne om rådighedsforpligtelse,
rammetid (herunder beskrivelse af muligheder for rådgivning ved vanskelige forhandlinger) og merarbejde.

•

Periodeprojekt om arbejdstidsregler på kirkemusikskolerne
Der optages i perioden drøftelser med henblik på at drøfte og evt. ændre indhold, omfang, sammensætning og beregning af stillinger som
lærer på kirkemusikskolerne.

