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Forhandlingsresultat på statens område 
 
 

Fakta IDA/DDL 

Årsværk 8.161 

 
 
Hovedelementerne i det 3-årige forlig på det statslige område, som IDA og DDL er omfattet 
af: 
 
 

 
 
 
Generelle lønstigninger 

• De aftalte, generelle lønforbedringer udgør 4,42 pct over en tre-årig periode 
• Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen 

Reguleringsordning 
• Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2022 og 1. april 2023. 

 
Partnerskabet for udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser  

• Der etableres et partnerskab, som har til formål at understøtte, at statens arbejdspladser er rustet 
til at løse deres samfundsvigtige opgaver effektivt og med høj kvalitet - i dag og i fremtiden.  

 
Videreudvikling af statens nye lønsystemer  

• Parterne er enige om at igangsætte et fælles initiativ i overenskomstperioden med fokus på at 
etablere et fælles videns- og erfaringsgrundlag om den lokale løndannelse i staten for herefter at 
drøfte, hvordan statens nye lønsystemer kan forbedres og videreudvikles til gavn for alle statslige 
arbejdspladser. 

 
Seniorbonus 
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Side 2 af 3 

• Ansatte har fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. 
af den sædvanlige årsløn. 

• Seniorerne får ret til at konvertere deres seniorbonus til frihed og/eller ekstraordinært pensionsbi-
drag. Seniorbonussen kan konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensions-
bidrag svarende til 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn. 

 
Styrket seniorindsats 

• Partsprojekt i perioden med formål at understøtte seniorindsatsen, så ældre medarbejdere finder 
det attraktivt at fortsætte i beskæftigelse, og det sikres, at de fortsat er en aktiv, kvalificeret, fleksi-
bel og efterspurgt arbejdskraft. 

 
Kompetenceudvikling 

• Kompetencesekretariatet og Den Statslige Kompetencefond videreføres og aftale om kompeten-
ceudvikling videreføres uændret.  

 
Forhøjelse af grundløn i rammeaftale om kontraktansættelse af chefer 

• Grundlønnen for stillinger indplaceret i gruppe 1. 
 
Fortsættelse af lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø 

• Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø fortsættes uændret i den kommende over-
enskomstperiode og administreres fortsat af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. 

Tillidsrepræsentanter 

• Det præciseres, at efter nyvalg og genvalg drøfter ledelsen og tillidsrepræsentanten, hvorledes 
tidsforbruget til tillidsrepræsentantens sædvanlige opgaver og de opgaver, der følger af hvervet 
som tillidsrepræsentant, normalt skal fordeles, herunder en eventuel reduktion af de sædvanlige 
opgaver. 

Sorgorlov 

• Ret til udvidet sorgorlov til 26 uger, hvis man mister et barn under 18 år 
 

Inspiration til introforløb for nyuddannede akademikere i staten 

• Partsprojekt i overenskomstperioden, der leverer inspiration til introforløb for nyuddannede aka-
demikere i staten. 

Medarbejderindflydelse på den grønne omstilling på statslige arbejdspladser 

• Medarbejderne og samarbejdsudvalgene skal inddrages i fokus på grøn omstilling og hvordan det 
inkorporeres i den nuværende opgaveløsning og indretning af de statslige arbejdspladser. 

Optagelse af nye organisationer 
Følgende organisationer optages som parter i Akademikeroverenskomsten: 

• Dansk Organist og Kantor Samfund 
• Konstruktørforeningen 
• Danske Fysioterapeuter 
• Ergoterapeutforeningen 
• Jordemoderforeningen 
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Side 3 af 3 

Forhøjelse af pension af rådighedstillægget 
• Per 1. april 2022 forhøjes pensionsbidraget af rådighedstillægget til 12,5 pct. 

 


