
 
NOTAT 

 
HVEM SKAL HAVE NY OVERENSKOMST? 
OK21 handler alene om de offentlige overenskomster. Det vil sige, at alle der er ansat på en offentlig 
overenskomst (modsat en privat) bliver berørt af forhandlingerne: Det er skolelæreren, sygeplejersken, 
SOSU-assistenten, politibetjenten, lægen osv. 

I Dansk Jernbaneforbund handler det blandt andet om kollegaerne i Banedanmark, der er ansat på den 
statslig overenskomst og kollegaerne på privatbanerne, der er ansat på en kommunal overenskomst. 

Derudover handler det om den store gruppe kollegaer, der er ansat som tjenestemænd. Deres vilkår følger 
nemlig de statslige aftaler. 

 

HVORNÅR 
Forhandlingerne er i skrivende stund i fuld sving. Den nuværende overenskomst udløber 1. april 2021. Man 
sigter efter at slutte forhandlingerne i slutningen af februar. Det giver tid til afstemning blandt medlemmer 
inden den gamle overenskomst udløber til april. Men intet er hugget i sten. Forhandlingerne kan trække ud. 
Det er set før. 

 

HVORDAN 
Normalt er det statslige område der først lander en aftale – staten er ”gennembrudsoverenskomst”. Det 
kommunale og regionale områder plejer så at lægge sig i slipstrømmen. Konkret betyder det, at den 
økonomiske ramme, som der bliver aftalt for de statslige ansatte, også er rammen for de kommunalt og 
regionalt ansatte. Men bemærk: Der er ingen garantier for, at alt går som ”normalt” eller som det plejer. 
Alt kan ske i de kommende uger. 

Herefter vil der skulle føres lokale forhandlinger, hvor parterne ved forhandlingsbordet på det kommunale 
område bliver Dansk Jernbaneforbund og KL/lokalbanerne og på det statslige område hhv. Banedanmark 
og DSB. 
 

NY MODPART 
Det har traditionelt været Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, der har været modparten, når 
der skal forhandles. Men den socialdemokratiske regering har valgt at ryste posen. Der er skabt en ny 
styrelse - Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som ligger under skatteministeren og ikke 
finansministeren. Det er denne styrelse, der skal forhandle overenskomst. 

Der er ingen tvivl om, at man gerne vil sende et mere venligt signal til lønmodtagerne og gyde lidt olie på 
vandene efter lærerkonflikten og det dramatiske OK18 forløb. Det sidste en ny styrelse og ny minister 
ønsker sig, er at lægge fra land med en konflikt. 


