
 

 

Dagsorden 

 

• Det store overblik 

 

• Hvordan forhandler vi  

 

• Hvad er TR’s rolle 

OK18 og TR’s rolle 



 

 

 

Det store overblik 



Der kører flere parallelle processer 

 

• Det kommunale område – forhandlingsmodpart er KL 

 

• Det regionale område – forhandlingsmodpart er Danske Regioner 

 

• Det statslige område – forhandlingsmodparten er Moderniseringsstyrelsen 

 

Samtidig 

 

• En proces omkring de generelle krav 

 

• En proces omkring de specielle krav – eller organisationsspecifikke, DS’s krav 

 

 

Hvordan forhandler vi 



 

 

Forhandlingsfællesskaberne 



 

 

Forhandlingsfællesskaberne 



De generelle krav – de krav som 
vedrører os alle på et af de tre 
offentlige områder 

 

• Generelle lønforbedringer 

• Reguleringsordning 

• Barselsvilkår 

• Ferieregler 

• TR/MED/SU-vilkår- og –regler 

• ATP-sats 

• Centrale rammeaftaler – eks. 
senioraftaler, arbejdstid 

• Partsprojekter mellem de centrale 
parter – eks. SPARK 

• Ect. 
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De organisationsspecifikke 
/specielle krav – de krav som 
vedrører DS’s overenskomster 

 

• Løntrin 

• Centralt aftalte tillæg 

• Særlige fridage og frokost 

• Pensionsprocenten 

• Kompetencefonden 

• Anvendelse af plustid 

• Arbejdstidsbestemmelser 

• Overarbejdstidsbestemmelser 

• Ect 
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Før 

TR er med til at sikre medlemsinvolvering 

TR arrangerer medlemsdebat om OK18 på arbejdspladserne 

TR sender prioritering ind til sekretariatet 

Deltage i den TR-undersøgelse  om TR-vilkår – kører ca. medio marts til primo april 

 

Under 

Der kan opstå akutte spørgsmål og behov for viden – hjælp os 

Hvis medlemmerne har spørgsmål undervejs 

Vi holder jer løbende orienteret 

Videreformidling på jeres arbejdspladser og i jeres klubber 

 

Efter 

Forliget skal præsenteres på klubmøder i hele landet 

Klæde medlemmerne på til at stemme 

Sikre en høj stemmeprocent 

 

TR har en central rolle 



 

DS ønsker 

 

Nærværende overenskomster 

 

Som vi sammen forbedrer og  

 

Som vi stemmer hjem med  

HØJ stemmeprocent 

  

OK18 og TR 



Der er fire workshops og vi kører to runder: 

 

• Løn og Pension – Mads Bilstrup 

 

• TR-vilkår – Anne Jørgensen 

 

• Livsfaser – Rasmus Balslev 

 

• Arbejdsliv – Dorte Gotthjælp Nielsen 

 

Runde 1 kl. 14:00-15:00 

Pause kl. 15:00-15:30  

Runde 2 kl. 15:30-16:30 

 

Ses igen her i salen kl. 16:45 

Tak for ordet – nu til workshops 


