
Frem mod OK 2018 

Oplæg til medlemsdebat 



• Spirende økonomisk opsving 

• Et godt resultat på det private område 

• Fortsat stram styring af økonomien i regioner og 
kommuner 

• Dårligt samarbejdsklima på det statslige område 

Baggrundstæppet 



• Attraktive arbejdspladser 

• Arbejdsmiljø 

• Medbestemmelse og medindflydelse 

• Kompetenceudvikling 

• Løn, pension og arbejdstid 

• Generelle lønstigninger og andre lønforbedringer 

• Pensionsforbedringer 

• Justeringer i arbejdstidsaftalerne 

Generelle hovedoverskrifter 



 

Det handler om: 

• Projekterne fra 2015 om det psykiske 
arbejdsmiljø (SPARK) 

• Rammeaftalen om trivsel og sundhed 

• TRIO-samarbejdet (uformelt) 

Attraktive arbejdspladser: 

Arbejdsmiljø 



 
Det handler om: 
• Rammeaftalen om medbestemmelse og 

medindflydelse 
• TR-reglerne 
 

Attraktive arbejdspladser: 

Medbestemmelse, MED og TR 



 

Det handler om: 

• Aftalerne om kompetencefondene 

• Tilførsel af midler og kriterier for anvendelse 

 

Attraktive arbejdspladser: 

Kompetenceudvikling 



 

Det handler om: 

• Generelle lønstigninger 

• Reguleringsordningen 

• Lønforbedringer i de enkelte overenskomster 

• Eventuelt etablering en fritvalgskonto 

• Ligeløn 

 

Løn, pension og arbejdstid 

Løn 



 

Det handler om: 

• Forhøjelse af pensionsprocenter 

• Afskaffelse af pensionskarens 

• Pension af særydelser 

 

Løn, pension og arbejdstid 

Pension 



 

Det handler om: 

• Justeringer i den kommunale arbejdstidsaftale 

• Forbedringer i den regionale arbejdstidsaftaler 

• Ændringer og forbedringer i de enkelte 
overenskomster 

 

Løn, pension og arbejdstid: 

Arbejdstid 



• Maj til september medlemsdebat (temanummer i Socialpædagogen) 

• Oktober Hovedbestyrelsen beslutter, hvilke krav forbundet skal stille. 

• 13. oktober forbundets generelle krav skal sendes til OAO 

• 12. december Forhandlingsfællesskabet og KL/RLTN udveksler krav 

• 15. december organisationernes egne forhandlinger kan indledes 

• 14. februar forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet og KL 
forventes afsluttet 

• 20. februar forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN 
forventes afsluttet 

• 28. februar forbundets egne forhandlinger skal være afsluttet 

 

 

Køreplanen – de væsentligste tidspunkter 



• Skal der arbejdet på at fortsætte projekterne, der har 
særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø? 

• Hvad kan vi gøre for, at aftalen om trivsel og sundhed i 
højere grad anvendes aktivt på arbejdspladserne? 

• Kan vi understøtte TRIO-samarbejdet yderligere? 

• Skal vi i forhold til TRIO-samarbejdet have et særligt 
fokus på inddragelse af øvrige medarbejdere? 

 

Spørgsmål til debat: 

Arbejdsmiljø 
 



 

• Hvor skal der sættes ind, hvis samarbejdet på den 
enkelte arbejdsplads skal styrkes og forbedres? 

Spørgsmål til debat: 

MED, TR og TRIO 



 

• Skal der arbejdes på en fortsat udbygning af 
kompetencefondene? 

• Skal der ske justeringer i kriterierne for tildeling af 
midler fra fondene? 

Spørgsmål til debat: 

Kompetenceudvikling 



 

• Hvordan skal fordelingen være mellem generelle 
lønstigninger og midler til 
organisationsforhandlingerne? 

• Hvordan sikrer vi reguleringsordningen? 

• Hvordan kan og skal vi arbejde med etablering af 
en fritvalgskonto i de enkelte overenskomster? 

Spørgsmål til debat: 

Løn 



 

• Hvordan bør pensionsprofilen se ud i de enkelte 
overenskomster? 

• Hvordan kan vi arbejde for, at særydelser bliver 
pensionsgivende? 

Spørgsmål til debat: 

Pension 



 

• Er der elementer i den nye kommunale 
arbejdstidsaftale, der bør justeres? 

• Er der særlige problemstilling på det regionale 
område, som der bør tages op? 

• Er der brug for justeringer af særlige 
arbejdstidsbestemmelser i nogle af 
overenskomsterne? 

Spørgsmål til debat: 

Arbejdstid 


