
OK21 – Staten

Tillidsrepræsentantmøde 16. marts 2021



Reallønnen er sikret til alle

Reallønsfremgang til alle

Overenskomstdækning af 
ernæringsteknologerne – de er nu 
dækket alle steder

Bevarede og fik lille udbygning af de 
øvrige områder som 
kompetenceudvikling, seniorpakke, 
psykisk arbejdsmiljø og sorgorlov

Ingen forringelser 

Hovedbestyrelsen 
anbefaler, at I 
stemmer ja til den 
nye overenskomst



Lønnen:
Lønnen stiger for alle med 4,42 
procent over tre år

Reguleringsordningen 
forventes at give 0,63 procent

Priserne forventes at stige 3,95 
procent

Vi forventer 1,1 procent mere i 
reallønsstigninger i perioden

OK21 
– Statslige område



1. april 2021 stiger lønnen med 0,8 %

1. oktober 2021 stiger lønnen med 0,3 %

1. april  2022 stiger lønnen med 1,19 og her 
forventer vi 0,36 % fra reguleringsordningen, så 
vi samlet får 1,55 %

1 oktober 2022 stiger lønnen med 0,30 % 

1. april 2023 stiger lønnen med 1,48 % og her 
forventer vi 0,27 % fra reguleringsordningen, så 
vi samlet får 1,75 %

1. oktober 2023 stiger lønnen med 0,35 %

Samlet set betyder 
det, at de 5 gange, 
lønnen reguleres, 
udmøntes følgende:



Samlet stigninger pr. måned vi får i hele OK21, 
dvs. samlet ved udgangen af OK21 i 2024

Generelle  stigninger
Provins Hovedstaden

Professionsbachelor i ernæring og sundhed / økonoma 1.229,78 1.266,53
Ledende økonoma med mindre end 40.000 kostdage 1.265,77 1.341,37
Ledende økonoma med 40.000 - 200.000 kostdage 1.414,54 1.469,41
Ledende økonoma over 200.000 kostdage 1.682,82 1.682,82
Klinisk diætist og instruktionsøkonoma 1.265,77 1.341,37
Ernæringsassistent 1.139,50 1.170,00
Køkkenleder med mindre end 15.000 kostdage 1.229,19 1.265,77
Køkkenleder med 15.000 - 40.000 kostdage 1.265,77 1.341,37
Køkkenleder med over 40.000 kostdage 1.390,15 1.451,12
Elever fra 0 til 6/12 måneder 590,92 590,92
Elever fra 7/13 til 18/24 måneder 609,16 609,16
Elever fra 19/25 til 30/36 måneder 620,10 620,10
Voksenelever 1.024,39 1.024,39



Overenskomstdækning:

Ernæringsteknologerne bliver overenskomst dækket fra 1. april 2022. 

Indplacering som økonoma. 

OBS - Allerede ansatte ernæringsteknologer får ændret grundlønnen. Ingen går 

ned i løn.

Seniorpakke:

Seniorbonus på 0,8 % fra 62 år. Kan udbetales eller udløse 2 seniordage.

Seniorsamtale fra 60 år.

Løn:

Reguleringsordning videreføres uændret.

Fællesinitiativer for at sikre drøftelse af lokalløn i 2024. 



Øvrigt:

- Kompetencefonde videreføres - dog forsat uden dækning af vikar

- Arbejdstid for undervisere på plads

- Fortsat udbud af lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

- Gruppelivsordningen forbedres så børnesum hæves fra 21 til 24 år

- Sorgorlov indføres indtil barnets 18. år

- Partnerskab for udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser

Vi fik ikke:

- Ikke lavtløn eller ligeløn

- Udjævnet forskel mellem provins og hovedstaden

- Løn til de erfarne

- Afskaffelse af kostdage ved lederindplacering



onsdag den 17. marts fra kl. 14.00 til 15.00

Virtuelt medlemsmøde



Urafstemning
Afstemning for Staten starter onsdag den 17. marts kl. 10.00.
Alle medlemmer får enten mail, med link til afstemning, eller brev.
Beskrivelsen af, hvordan I gør, er på hjemmesiden og er også sendt pr. 
mail / brev til Jer.
Hjælp Jeres kollegaer og kontakt Assembly Vottings support eller 
forbundet ved problemer.
Afstemningen slutter torsdag den 25. marts kl. 9.00. 
Samme dag kl. 15.00 offentliggøres afstemningsresultatet.

Resultatet for staten er først godkendt 
med samlet godkendelse i CO10 og CFU 
den 20. april









Tak for i dag
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