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Ny overenskomst for de 174.000 statsansatte
Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har indgået et treårigt forlig på statens område. Den samlede økonomiske ramme er på 12,8 pct.
fordelt over de tre år.
Statens medarbejdere kan med forliget se frem til lønstigninger, der flugter med lønstigningerne på det private arbejdsmarked. Der er samtidig en klar retning i forliget. Statens
arbejdspladser skal både kunne tilpasse sig medarbejdernes behov og fremtidens udfordringer med at skaffe arbejdskraft nok. Nøgleordet er ifølge finansminister Lars Løkke
Rasmussen fleksibilitet.
”Vi har med forliget sikret pæne reallønsstigninger, som også er samfundsøkonomisk ansvarlige. Herudover er jeg meget tilfreds med, at vi har skabt nogle helt nye muligheder for at tilgodese særlige behov hos
den enkelte medarbejder og arbejdsplads”, siger finansminister Lars Løkke Rasmussen
”Børnefamilierne får markant bedre barselsvilkår og ret til barns 2. sygedag. Seniorerne får en særlig
bonus, hvis de bliver lidt længere på arbejdsmarkedet. Og medarbejdere, der har mod på at give den en
ekstra skalle, får mulighed for at aftale en fast ugentlig arbejdstid, der er højere end de 37 timer, mod en
tilsvarende fast lønforhøjelse. Det er tiltag, der bidrager til at løse de udfordringer vi står med både i
forhold til rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, og i forhold til at skabe balance
mellem arbejdsliv og privatliv”.
For Finansministeriet har det været helt centralt at få etableret initiativer rettet mod at
rekruttere, fastholde og udvikle medarbejdere, så der også i fremtiden er hænder nok til at
løse statens opgaver.
”Der er tale om en massiv investering i statens medarbejdere og arbejdspladser. Med forliget har overenskomstparterne fordoblet det beløb, der blev afsat til kompetenceudvikling af statens medarbejdere ved
forrige overenskomstrunde – i alt 410 mio. kr.”, siger finansministeren.
Den nye fleksible seniorbonus, der er indført i perioden 2009-2011, betyder, at fx en
gymnasielærer på 64 år modtager ca. 15.000 kr. for hvert år, han eller hun bliver længere
i sit job. Bonussen kan veksles til pension eller fridage, hvis den enkelte ønsker det.
Yderligere oplysninger
Læs hele forliget på Personalestyrelsens OK08-univers på www.perst.dk.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør for Personalestyrelsen, Finansministeriet,
Lisbeth Lollike, tlf. 3392 4229.
Ønskes en kommentar fra finansministeren, kontakt kommunikationschef Søs Marie
Serup, Finansministeriet, tlf. 3392 4008
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