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Forhandlingsresultat på statens område – Chefer 

Fakta IDA/DDL 

Årsværk 347 

 

 

Hovedelementerne ift. Chefer i Staten:  

• Generelle lønstigninger 

o De generelle lønstigninger fremgår af ovenstående tabel.  

o Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen 

 

• Reguleringsordningen 

o Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 og 1. 

februar 2021. 

o Parterne er blevet enige om en afskaffelse af privatlønsværnet 

 

• Organisationspuljer 

o For første gang i 10 år er der sikret midler til organisationspuljer 

 

• Nye Chefaftaler på uddannelses- og undervisningsinstitutioner 

o Parterne er enige om en forenkling af løn- og ansættelsesvilkår for chefer på 

uddannelses- og undervisningsinstitutioner, og der etableres derfor to nye 

aftalegrundlag om løn- og ansættelsesvilkår for chefer på visse selvejende 

uddannelses- og undervisningsinstitutioner under Uddannelses- og 

Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet 

 

• Udvidelse af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer 

o Rammeaftalens § 1, stk. 1, affattes således:  

▪ ”Aftalen gælder ved ansættelse i chefstillinger på statsinstitutioner med de 

undtagelser, der følger af bilag 1.” 

 1.04.18 1.10.18 1.04.19 1.10.19 1.04.20 1.2.21 I alt  

Generelle aftalte 
lønstigninger 

0,80 % 1,03 %  1,30 % 0,86 % 1,46 % 0,68 % 5,6 % 

Andre forbedringer 
og puljer 

 0,53 %     0,53 % 

Reguleringsordning - 
skønnet 

0,33%  0,02%  0,02% 0,10% 0,47 %  

Reststigning - 
skønnet 

0,50%  0,50%  0,50%  1,50% 

I alt  1,63 % 1,03 % 1,82 % 0,86% 1,98 % 0,78 % 8,1 % 
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▪ Dvs. rammeaftalen gælder, medmindre institutionen er undtaget i bilag til 

rammeaftalen. 

 

• Aftale om chefløn 

o Med virkning fra 1. april 2018 ophæves cheflønspuljestyringen for ansatte på 

statsinstitutioner og i folkekirken. Puljestyringen omfatter dog fortsat 

statsinstitutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning. 

o Puljestyringen omfatter fortsat selvejende institutioner under 

undervisningsministeriet og uddannelses- og forskningsministeriets område, der 

ikke er dækket af aftale, jf. Bilag C og D. 

o Ændringerne i puljestyringen medfører ikke i øvrigt ændringer i reglerne i aftalen om 

forhandling og aftaler om lønforbedringer. 

 

• Ny stillingskategori i akademikeroverenskomsten for chefkonsulenter med 

personaleledelse 

o chefkonsulenter med personaleledelse, som omfatter ansatte i stillinger, der har et 

direkte personaleansvar, fx teamledere eller lignende under lønramme 

37/løngruppe 1 i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. 

▪ Mulighed for forlængelse af opsigelsesvarsel med op til 3 måneder 

▪ Fratrædelsesgodtgørelse op til 6 måneders løn.   

o Nuværende chefkonsulenter benævnes fremover seniorkonsulent, når der ikke er 

direkte personaleansvar i stillingen. 

 


