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Hvad er vigtigst for dig ved OK24? 
Oplæg til medlemsdebat om fornyelse af de offentlige overenskomster i 2024. 

OK24 handler om dit arbejdsliv og dine vilkår – overenskomsterne og vores aftaler for tjenestemænd 

danner en vigtig ramme om dit og dine kollegers arbejdsliv. 

De overenskomster og aftaler skal vi sammen med de øvrige medlemsorganisationer i AC og de øvrige 

grupper af ansatte, bl.a. HK’ere, sygeplejersker og IT-folk i den offentlige sektor, forny i foråret 2024. 

Det er nødvendigt, at vi ved, hvad der er vigtigt for dig forud for OK24, så KI’s hovedbestyrelse udtager de 

krav til fornyelsen af vores overenskomster, der står stærkest blandt KI’s offentligt ansatte medlemmer. 

Deltag i debatten og i medlemsundersøgelsen – dine input er vigtige 
I perioden fra den 27. februar til den 17. marts 2023 gennemfører vi en bred debat og meningsmåling 

blandt medlemmerne om, hvilke krav det er vigtigt at fremsætte med udgangspunkt i jeres arbejdsliv. 

I det følgende kan du læse om de temaer, vi allerede nu ved, fylder blandt medlemmerne, på baggrund af 

drøftelser med KI’s tillidsrepræsentanter i efteråret 2022. 

Det er vigtigt, at du deltager, så vi som fagforening løbende og tydeligt forholder os til vores vilkår, og at 

det afspejles i de krav, hovedbestyrelsen på baggrund af debatten beslutter at fremsætte. 

Debatten om krav til OK24 afholdes samtidigt med, at KI’s medlemmer skal tage stilling til en fusion med 

DM. Hvis fusionen bliver godkendt af KI’s medlemmer, vil DM sørge for at bringe KI’s krav med til 

fornyelsen af de offentlige overenskomster i 2024. 

Tusind tak for dit bidrag! 

Læs herunder om de enkelte temaer.  
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Tema: LØN 
Alle mærker, at lønnen ikke rækker så langt som tidligere på grund af stigende inflation, og vi ved, at - selv 

med solide lønstigninger - vil det blive en udfordring at fastholde reallønnen i den kommende tid.   

Lønningerne i den offentlige sektor har fyldt meget i den offentlige debat siden overenskomstfornyelsen i 

2021, og der har været et markant fokus på specielt ansatte i sundhedssektoren, bl.a. i forbindelse med 

folketingsvalget i 2022. 

I KI bakker vi op om den danske model og bidrager løbende og solidarisk til sikringen af en generel 

lønudvikling for alle medarbejdergrupper i den offentlige sektor. KI er også tilhængere af, at der fortsat skal 

være parallelitet mellem lønudviklingen på det private og det offentlige arbejdsmarked. 

Din løn består af flere elementer, og den ramme, vi vil have til rådighed, kan anvendes på flere måder, 

f.eks. til generelle lønstigninger til alle, så alle er sikret samme procentuelle lønstigninger, eller til 

forbedring af lønnen for udvalgte grupper, hvilket indebærer, at ikke alle opnår samme lønstigninger.  

Tema: ARBEJDSTID 
KI’s medlemmer arbejder i stigende grad på tidspunkter, der ligger udenfor den normale arbejdstid. 

Indtrykket hos KI er, at de frie rammer, som akademikeroverenskomsten giver for tilrettelæggelse af 

arbejdstiden, udfordrer muligheden for, at den enkelte kan planlægge sin fritid og holde fri f.eks. sammen 

med sin familie. Det kan f.eks. ske, når arbejdet ligger i weekender eller om aftenen. Det giver anledning til 

at overveje, om der er behov for at aftale regler, der beskytter den ansattes fritid ved at begrænse 

arbejdsgivernes muligheder for at placere arbejdsopgaver om aftenen og i weekender f.eks. ved at indføre 

regler, der sætter snævrere grænser for arbejdstidens omfang og placering eller gør arbejde på 

ydertidspunkter dyrere for arbejdsgiveren. 

Blandt KI’s medlemmer er der flere forskellige oplevelser og syn på, hvor stort problemet med 

arbejdstidens placering er, og der er også forskellige holdninger til, hvilke løsninger der er at foretrække.  

Nogle peger på værn i form af centralt aftalte regler for arbejdstidens tilrettelæggelse og placering, andre 

peger på værn i form af en højere betaling for varetagelse af opgaver på skæve tidspunkter, og en tredje 

holdning er, at den bedste måde at skabe værn på er gennem udnyttelse af mulighederne for at indgå 

lokale aftaler.  

Der er i de senere år også opstået en debat om en 4-dages arbejdsuge, og der er gennemført forskellige 

forsøg for nogle grupper ansatte i enkelte kommuner. Der er gjort nogle tidlige erfaringer, der er 

forskellige, og som peger på, at der skal gøres flere forsøg for at få belyst mulighederne og udfordringerne 

grundigt. 

Tema: FLEKSIBILITET 
Coronatiden har give os en række nye erfaringer med, hvordan og hvor arbejdet kan udføres. Corona har 

også givet os et indblik i, hvad den sociale sammenhængskraft på arbejdspladsen betyder for den enkelte 

og for det kollegiale miljø. Vi har også med coronaerfaringerne fået anledning til at overveje, hvordan vi 

hver især oplever sammenhængen mellem vores arbejdsliv og vores øvrige liv. 

Erfaringerne og overvejelserne er mangfoldige og ikke entydige, bl.a. fordi arbejdspladserne er forskellige, 

men også, fordi vi som kolleger er forskellige og måske oveni købet har forskellige ønsker på forskellige 

tidspunkter i vores arbejdsliv. 
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Fleksibilitet kan betyde noget forskelligt fra individ til individ og fra arbejdsplads til arbejdsplads, alle 

opfatter heller ikke fleksibilitet som lige vigtigt, så hvad er fleksibilitet for dig, og hvor vigtigt er det? 

Tema: KOMPETENCEUDVIKLING 
Kompetenceudvikling og udvikling i jobbet er væsentlige faktorer for at sikre, at den enkelte bedst muligt kan 

udføre sit arbejde og realisere egne ønsker og ambitioner i arbejdslivet. Det er også vigtigt for at sikre den 

enkeltes arbejdsmarkedskompetence og dermed livsløn og for at sikre, at samfundets investering i 

uddannelse bliver vedligeholdt. Den enkelte arbejdsgiver har brug for, at de rette kompetencer er til stede, 

for at opgaverne kan blive løst, og vi skal sikre arbejdsgivernes forpligtelse til at vedligeholde medarbejdernes 

kompetencer, så arbejdsgivers kompetencebehov ikke bare bliver løst ved at ansætte nye medarbejdere. Der 

kan være langt fra afsluttet uddannelse til pension, og for at kunne gribe nye muligheder på arbejdsmarkedet 

er det nødvendigt at have opdaterede kompetencer, der sikrer jobtryghed og udviklingsmuligheder gennem 

hele arbejdslivet, også i senkarrieren. 

Ved OK21 fik vi kompetencefonde på det kommunale og regionale område, så alle de tre offentlige områder 

nu er omfattet af kompetencefonde. Fondene på det kommunale og regionale område kunne første gang 

søges i april 2022. 

Tema: ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 
Vi skaber hinandens trivsel i hverdagen, lyder et ofte citeret udsagn. Det forudsætter dog, at der er de 

rigtige rammer til rådighed, når vi i hverdagen skaber god trivsel for hinanden. 

Det kræver et fælles værdisæt og en ledelse, der går foran i forhold til at sætte værdierne i spil. 

Den gode trivsel forudsætter også, at man kan være tryg, når man er på arbejde. Det gælder, uanset om 

man arbejder fysisk eller digitalt, og det gælder for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. 

I de senere år har flere af KI’s medlemmer været udfordret i deres arbejde, f.eks. af grænseoverskridende 

adfærd fra brugere både i det fysiske rum og på digitale platforme. Flere oplever også, at arbejdspres og 

corona har påvirket deres trivsel i arbejdslivet. 

Det er en kendt sag, at det at lykkes med at løse sine opgaver, som individ og som arbejdsplads, har en stor 

betydning for den enkeltes oplevede trivsel og glæde ved sit arbejde og samspil med kolleger. 

Tema: DET, VI IKKE HAR FÅET ØJE PÅ (dit tema) 
Hvis du oplever, at der er andre temaer end dem, vi har omtalt i dette debatoplæg, der er vigtige for dig, vil 

vi meget gerne høre om det. Derfor vil vi bede dig om at beskrive dét, du synes, mangler og gerne komme 

med forslag til, hvordan vi kan stille krav, der kan bidrage til at løse det. 

Der er gjort plads til dine temaer og forslag på de sidste sider i medlemsundersøgelsen. 

 


