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OK21 – Baggrund for ideudvikling og prioriteringer 

Med Corona-krisen er der blevet vendt op og ned på vores hverdag og på situationen på arbejdsmarked. I 
december så det lyst ud, med næsten fuld beskæftigelse og store overskudsrater i de private virksomheder. 
Den offentlige økonomi var stærk og sund, så det var lyse tider for at få en god aftalerunde med økonomisk 
plads til mange ønsker og krav. 

På det private område har medlemmerne godkendt resultaterne i en urafstemning. Aftalerne har fokus på 
generelle lønforbedringer og optimering af pensioner, især er der fokus på: 

Opstart af pensionsordninger for de unge medarbejdere så de tidligere får startet op med 
pensionsopsparing til pensionslivet.  
Børnefamilierne ved øget frihed til lægebesøg, barnets anden sygedag og ved indlæggelse.  
Forældreorlov styrkes og der sikres bedre lønforhold under sygdom, samt en vis beskyttelse mod afsked 
under sygdom.  
Fritvalgsordninger styrkes og reguleres, men skal også tjene til finansiering af fx frihed ved barns sygdom 
udover den 1. sygedag. 
At fremme gode og sunde arbejdspladser, dels via det generelle arbejdsmiljøarbejde og sikring af tillids- og 
arbejdsmiljøfolkenes rettigheder. 
Der sker en øget indsats på kompetenceområdet, idet omstillingen af vores arbejdspladser bliver en 
udfordring der kommer med større og større fart. 

Er dette pejlemærker vi også skal sigte efter i de offentlige aftaleforhandlinger?  

Det er vigtigt, at vi får uddannet vores arbejdskraft i Danmark, således den fortsat kan være attraktiv og i 
front på verdensplan. Der er ingen tvivl om, at netop dygtige medarbejdere bliver et 
konkurrenceparameter i fremtiden. Kravene til implementering af den grønne omstilling kræver nye 
kompetencer, men den krise vi står i, viser også, hvor vigtigt det er, at vi kan omstille store dele af vores 
arbejdspladser på rekordtid og sikre opfyldelse af nye krav på ganske få uger. 

Brugen af digitale platforme vil også få en ny placering i hverdagen. Krisen har vist, at man sagtens kan tale 
sammen og afholde møder uden fysisk at mødes, og at der kan udføres selv store opgaver uden fast 
arbejdsplads i vores virksomheder.  TAT’s medlemmer har gennem krisen vist stor evne til omstilling og til 
at holde hjulene i gang under ændrede betingelser, fra hjemmekontor og med udstrakt brug af nye digitale 
arbejdsformer. Dette kan videreudvikles, men skal foregå i tæt dialog med de faglige organisationer. Det 
har TAT’s hovedbestyrelse foreslået at vores forhandlingssammenslutning arbejder videre med. 

Et liv uden social kontakt til kollegaer, kan ikke og skal ikke være fremtidens arbejdsform. Vi har brug for 
det at have fysisk social kontakt til vores kollegaer. Der er derfor tale om den rette dosering, hvis 
arbejdspladser skal være en samspil mellem kontor og hjemmearbejde. 

Der skal i fremtiden fokuseres på udvikling af arbejdspladser, hvor det at være sammen og skabe udvikling 
ved inddragelse af den myriade af kompetencer der findes rundt på arbejdspladserne. Det fagsnobberi, der 
har indsneget sig overalt på de offentlige arbejdspladser, skal brydes ned, og vi skal lære at se hinanden 
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som vitale og unikke ressourcer, der alle bidrager og er vigtige, og hvor vi gennem involvering og respekt 
kan skabe endnu mere udvikling og produktion. 

 

Aftaleforhandlingerne 

På CFU-området (det forhandlingsfællesskab hvor TAT hører til) har vi typisk brugt rammen til   

- Aftalte generelle lønstigninger 
- Midler anvendt til generelle, tværgående forbedringer 
- Puljer anvendt til organisationsspecifikke forbedringer (organisationspuljer) 

I øjeblikket har vi ikke et reelt overblik over de kommende års samfundsøkonomi. Vi ved med sikkerhed, at 
Corona-pandemien har påvirket både den nationale og globale økonomi – men vi ved ikke hvor meget og 
hvordan. Vi har derfor støttet ideen om at forlænge OK21 resultatet med 1 år, og udskyde OK21 til OK22. 
Det har det ikke været muligt at nå til enighed om og vi skal derfor forberede krav, der skal behandles i TAT 
i august, i forhandlingssammenslutningen fra september og overleveres til staten i december.  

Vi skal i arbejdet med vores krav ikke bygge luftkasteller op, hvor det efterfølgende ender i den helt anden 
grøft. Hvorfor processen med stor indflydelse, involvering og kommunikation i hele forløbet, gør at der vil 
være genkendelse og forståelse i medlemskredsen af det, der bliver resultatet.  

 

Temaer: 

1. Arbejdstid, løn og reguleringsordning, pension– sikring af reallønnen og fornuftig 
parallelitet til det private arbejdsmarked. 
 
Den nye dagsorden er det hele liv – alt flyder sammen. Og vi kan li’ det, eller kan vi?  
 
Graden af fleksibilitet er fantastisk, vi kan løse arbejdsopgaver, mens vi passer børn, laver mad og 
stryger tøj. Alternativt kan vi ordne tingene om aftenen, når resten af familien er gået i seng. Det er 
fantastisk. Men der er en bagside af fleksibiliteten – der er kun 24 timer på et døgn, og hvis 
fleksibiliteten betyder, at vi bruger mere tid på arbejde, går den fra noget andet. Familien?  
Diskussionen om det hele liv og menneske er derfor også en diskussion af, hvordan vi skal 
organisere arbejdet og vores arbejdspladser? Hvordan skabes der et rum, der imødekommer den 
enkeltes behov for at skabe det hele liv og menneske samtidig med, at arbejdspladsens ønsker 
opfyldes. Et (homogent) fleksibelt arbejdsliv kræver nye spilleregler, hvor vi går fra at behandle alle 
ens ved at fastholde dem i kollektiv rytme til at behandle folk forskelligt ved at hvert enkelt individ 
får mulighed for at tilrettelægge den mest optimale arbejds-/livssituation med udgangspunkt i 
individuelle arbejdsmetoder og –præferencer. Men er det den enkelte medarbejder, 
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arbejdspladsen eller et fælles ansvar, at ønsket om det hele menneske og liv går op i en større 
enhed?  
 
OK18 
 
Ved OK18 var der ikke de store ønsker fra organisationernes side at røre ved tjenestemændenes 
arbejdstidsaftale - nu statens arbejdstidsaftale. Da det blev anset for risikabelt, at åbne op for dette 
område, samtidig med man havde nogle kardinalpunkter fx spisepause og sikring af en 
arbejdstidsaftale for lærerne. Der blev dog rejst krav om fx varsling af omlægninger med 
sanktioner, fridag den 5. juni, 24. og 31. december. 
  
Arbejdsgiverne rejste krav om flere fleksible værktøjer; 1 årsnorm, fjernelse af loftet på 42 timer 
ved plusaftaler, ændring af starttidspunktet for ulempegodtgørelse fra kl. 17 til 18 og fjernelse af 
kravet om 26 fridage i kvartalet. 
 
Resultatet blev en eksplicitering af retten til betalt spisepause og afskaffelse af kravet om, at der 
skal indgås en iværksættelsesaftale mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten, 
inden der kan indgås aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte om plustid. 
På underviserområdet blev der enighed om at nedsætte en kommission, hvorefter man ud fra det 
skulle se om der senest ved OK21 skal lave en aftale. 
 
Arbejdstid 
 
Vi har siden dannelse af industrisamfundet levet i en rytme med 8 timers arbejde, 8 timers 
familietid og 8 timers hvile. Fabrikkernes fløjte ved ophør af arbejdsdagen er ikke længere kutyme, 
da der er sket en voldsom omlægning ikke mindst ved indførsel af ny teknologi og automatisering. 
Det er en tendens, der helt sikkert vil vokse i takt med udviklingen af nye teknologiske muligheder. 
Vi kan i større og større grad arbejde forskudt og på mange forskellige lokationer, hvorfor 
arbejdstid bliver en helt ny størrelse at få defineret. Et er sikkert, at i sådan en tid skal vi holde fast i 
normen på de 37 timer om ugen som udgangspunkt. 
Der eksperimenteres allerede med brugen af arbejdstid på nye måder, alle med afsæt i de 37 timer.     
 
Hjemmearbejdspladser 
 
Hvis vi i fællesskab skal udnytte det momentum, som Corona-krisen har skabt for nye digitale 
arbejdsformer, hjemmearbejdspladser etc. er det vigtigt at det sker i tæt samarbejde mellem 
arbejdslivets parter. 
TAT ønsker derfor at der ved aftaleforhandlingerne laves forbedringer og opjusteringer i 
Rammeaftalen for hjemmearbejde. Det handler bl.a. om individuelle hensyn, at sikre god og 
kvalificeret distanceledelse, skabe sociale fora og faglige mødepunkter på tjenestestedet, 
ergonomisk rigtige arbejdspladser etc.  
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4-dages uge   
 
I Odsherred Kommunes administration er der som et forsøg indført en 4-dages uge, hvor 
medarbejderne holder fri om fredagen. De skal arbejde 35 timer fra mandag til torsdag og dertil 
kommer 2 ugentlige kompetencetimer, som medarbejderne planlægger i samarbejde med chefen. 
Kommunen lægger bl.a. vægt på, at det er godt for både krop og sjæl at restituere i 3 dage. 
Ulempen for medarbejderne kan være, at det kan være vanskeligere at få arbejdslivet og privatlivet 
til at hænge sammen på de 4 arbejdsdage. Og ordningen kan medføre en individualisering af 
arbejdstiden, der på sigt ikke er i medarbejdernes interesse. 
 
Fritvalgsordning 
 
I debatten om balance mellem arbejdsliv og privatliv, men også i forhold til individualisering i 
samfundet, vil fritvalgsordningerne være relevante at se på. Det kan enten ske ved at udbygge de 
rettigheder der eksistere for fritvalgsrettigheder – fx mulighed for oprettelse af fridøgnsbank 
(opsparing af over-/merarbejde), eller ved at kopiere de fritvalgsordninger der er aftalt på det 
private arbejdsmarked. Disse ordninger er aftalt at udgøre op til 4-7% af de ansattes 
ferieberettigede løn, og skal så spille ind på fx frihed til børnepasning/børns sygdom, 
seniorordninger, eller det kan konverteres til løn eller ekstra pension. 
Undersøgelser i bl.a. HK, viser stor tilfredshed fra medarbejdernes side med den ordning. 
 
Det skal dog vurderes, om man skal give køb på det der aftales kollektivet og mere satse på 
individuelle ordninger som fx ved indførsel af en fritvalgskonto, hvor der foruden løn og pension 
også indgår elementer af frihed. 
Det er en hårfin balance at individualisere dele af aftaleresultatet og bryde med den samlede pakke 
fagbevægelsen har kæmpet for igennem mange overenskomstfornyelser. 
 
Løn 
 
På det privat område, blev der aftalt pæne lønstigninger hen over de næste 3 år.  Der var også 
indtænkt forbedringer til de lavest lønnede, det har ikke været let at få samme fællesskab om dette 
på statens område. Men det bør være fællesskabets pligt at have fokus på de lavest lønnede, da de 
grupper også får mindst lønudvikling via den decentrale løndannelse (står ikke forrest ved de lokale 
chefers lønforhandling).  
 
De nye lønsystemer 
 
Der er masser af problemstillinger vedrørende funktionaliteten i de nye lønsystemer. Problemer, 
som CO10 har forsøgt at imødegå ved at rejse krav til rammeaftalen. CO10 har fx ved OK18 rejst 
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krav til processen omkring den lokale løndannelse, TR’s forhandlingsposition, krav om begrænsning 
af engangsvederlag og krav om oprettelse af et uafhængigt lønnævn. 
Ved OK18 gentog historien sig: Kravene blev afvist og mødt med krav af ideologisk karakter, som 
individuel aftaleret og yderligere decentralisering af løndannelsen.  
Lønsystemet er nu mere end 20 år gammelt, og der er stort set ikke sket ændringer eller tilpas-
ninger af rammeaftalen. Dilemmaet er, at parterne i varierende omfang ikke er tilfredse med det 
nuværende system, men vi kan heller ikke opnå enighed om ændringer. Dilemmaet for CO10 er 
også, at nogle grupper i CO10 synes, at ny løn fungerer, men andre af forskellige årsager mener det 
modsatte. 
Udover funktionaliteten er et af de store utilfredshedspunkter, at der er for få penge til rådighed 
for den lokale løndannelse. Her er dilemmaet, at hvis vi centralt afsætter/afskærmer flere penge til 
lokal løndannelse, eller hvis arbejdsgiver vælger at anvende flere midler lokalt, så vil det betyde 
færre penge til generelle lønstigninger og puljer, og dermed større decentralisering af den samlede 
løndannelse. 
 
Reguleringsordning 
 
Reguleringsordningen blev i 1987 indført for at sikre offentligt ansatte en lønudvikling, der i 
gennemsnit følger med stigningerne i de privat ansattes lønninger – dette gælder fortsat.  
Det helt centrale ved ordningen er, at de offentlige lønninger med en lille forsinkelse følger lønnen i 
den private sektor – såvel op som ned. Den private lønudvikling er derfor altafgørende for 
udmøntningen. 
Udmøntningen fra reguleringsordningen har tidligere udgjort mellem 50 - 20% lavest de seneste år. 
Reguleringsordningen indgår som et element i den samlede overenskomstramme. 
 
Ved de seneste 2 – 3 aftaleperioder har der været sat spørgsmålstegn ved om reguleringsordningen 
skal fastholdes. De store udsving og ikke mindst den negative udmøntning, har sat gang i 
diskussionerne om, hvorvidt ordningen bør videreføres.  
 
Reguleringsordningen vil næppe kunne erstattes af aftalte generelle lønstigninger eller ved 
lønstigninger opnået lokalt. Ved manglende reguleringsordning vil diskussioner med arbejdsgiverne 
om evt. lønefterslæb og dets størrelse samt udmøntningstidspunkter blive meget vanskelige. 
 
TAT anbefaler fortsat at vi fastholder reguleringsordningen.  
 
Tryghed i ansættelsen 
Den højt besungne danske model, hvor det skal være nemt at hyre, nemt at fyre, sikrer hurtige 
omstillinger for erhvervslivet, konkurrenceevne og fleksibilitet – som modsvares af 
dagpengeordninger, der engang sikrede den fyrede kompensation på et rimeligt niveau. Gennem 
mange år har kompensationsgraden været synkende og dagpengeperioden betydelig reduceret. At 
blive fyret betyder ikke sjældent, at hus og hjem må forlades og de individuelle omkostninger er 
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store. For ansatte over 50/55 reduceres chancerne for at vende tilbage til et job, der svarer til ens 
kompetencer, for en god del, er der problemer med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. 
I staten ser vi ikke sjældent, at nye ledere, ønsker sig ’deres egne’ medarbejdere – der 
omorganiseres og fyres, i stedet for at kompetenceudvikle og lede eksisterende ansatte over i nye 
faser. Samtidig med at budgetterne presset er der kommet nyt fokus på, at yngre og nye 
medarbejdere uden anciennitet er billigere end ”gamle” med tillæg og på slutløn.  
Det kalder på et modsvar i form af større ansættelsestryghed. 
TAT vil foreslå: 
 
a. En ansættelses nøgle til institutionerne med krav til sammensætning. 
b. Tilskud til virksomheder med en sund alders- og anciennitetsprofil. 
c. Bedre sikring af ældre medarbejder i forbindelse med fyring fx krav til opkvalificering/ bedre 

opsigelsesvarsel incl lønnet omskoling.   
 
Pension 
 
Vi har længe arbejdet med en pensionsprocent på 18 % for tjenestemænd for deres tillæg og for 
øvrige en 1/3-del- 2/3del’s ordning i PFA. 
Der kunne måske være tiden til at se på om denne ordning skal forbedres i takt med at 
tjenestemandsgrupperne bliver færre og færre og at de nye grupper bliver afhængig af 
arbejdsmarkedspensioner, der bliver fremtidens finansiering af deres pensionsliv. Man kunne 
tænke at arbejde hen mod 20 % og sikring af dækning i orlovsperioder. 
 
Tjenestemændenes dækning udover de 37 år, er heldigvis blevet vedtaget ved OK11 og giver 15% 
ekstra tilskrivning, hvis man arbejder længere end de 37 år (max tjenestemandspension). Her 
kunne man måske som et incitament arbejde for forhøjelse hen mod de 18 %. 
 
Senior  
 
Fra et samfundsperspektiv – og et arbejdsgiverperspektiv – er det et formål at sikre, at ældre 
medarbejdere kan blive ved med at være en aktiv, kvalificeret, fleksibel og efterspurgt arbejdskraft. 
Det hænger tæt sammen med diskussionen om arbejdskraftudbuddet og aktualiseres af 
velfærdsreformen og de (fortsatte) politiske diskussioner om forhøjelse af tilbagetræknings- og 
pensionsalderen – og om differentiering af samme i lyset af nedslidningsdagsordenen.  
 
Fra seniorernes synspunkt – og dermed fra organisationernes perspektiv – handler diskussionen 
om, hvordan det gøres attraktivt for ældre medarbejdere at blive på arbejdsmarkedet indtil 
pensionsalderen og gerne længere for de såkaldte ”aktive ældre”. Ud fra en livsfasebetragtning 
handler diskussionen derfor om, hvilke særlige ønsker og behov seniorerne har, som rækker ud 
over eller giver særlige vinkler på den generelle diskussion om det gode arbejdsliv og om arbejdstid. 
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Den gældende aftale 
Den gældende aftale om senior- og fratrædelsesordninger (2011) på det statslige område er en 
rammeaftale, som bl.a. opstiller en række muligheder for lokalt at indgå aftaler om seniorord-
ninger på individuel basis. Modparten har hidtil været modstander af at indføre generelt gældende 
ordninger i form af kollektive rettigheder for seniormedarbejdere.  
 
Seniorpolitik som potentielt OK21-emne kan angribes som et spørgsmål om forbedring af ram-
meaftalen om senior- og fratrædelsesordninger med fokus på at udvide og forøge rammerne for, 
hvad der kan aftales lokalt/individuelt.  Men interessen samler sig givetvis mere om at etablere 
kollektive rettigheder a la seniorbonus/seniordage. I givet fald vil det være afgørende, at 
modparten kan overbevises om, at (muligheden for) seniorordninger, herunder reduceret 
arbejdstid, vil få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet. 
En anden mulighed kan være politisk at arbejde for, at de (resterende) indefrosne feriepenge kan 
bruges af seniorer til medfinansiering af nedsat arbejdstid ved en given alder – evt. i kombination 
med delpension. 

Ved OK21 kan du bidrage til at præge indholdet af krav. Hvad skal TAT fremføre og hvordan skal der 
prioriteres? 

a. Løn (med hvilken profil) 
b. Arbejdstid 
c. Modernisering af arbejdspladserne – herunder hjemmearbejdspladser 
d. Fleksibilitet – herunder fritvalgsordninger 
e. UdvikIing af seniorordninger, med flere rettigheder 
f. Ansættelsestryghed 
g. Seniordage og seniorbonus 
h. Pension   

 
2. Ledere 

De store forandringer på arbejdsmarked generelt og ikke mindst indenfor den offentlige sektor, har 
omstruktureringer, dokumentationskrav og besparelser presset alle ledelseslag på en måde, der 
ikke længere er rimelig og forsvarlig. Krav til kvalitet fastholdes, medens den tidsmæssige ramme 
ikke levner rum til dette vigtige parameter. Det betyder, at lederen skal levere kontrol, 
papirarbejde, bureaukrati og krav til dokumentation opadtil i systemet, mens lederen møder krav 
om kvalitet og nærvær udadtil.  
En sådan klemme presser lederne og fremkalder øget stress og følelse af utilstrækkelighed.  
 
Det er ikke fordi, lederne ikke vil bruge tid på dokumentation, men den skal være vedkommende og 
have betydning for kvaliteten af arbejdet i forhold til brugerne. Men hvis det ovenfra definerede 
kontrolarbejde tager 80 pct. af tiden, ja så er der altså kun 20 pct. tilbage, og så er det ikke så 
mærkeligt, hvis en leder oplever at bruge sin tid forkert eller opfattes af sine medarbejdere at have 
en forkert lederprofil.  
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Problemet med den stigende kontrol er, at den efterspørger og fremhæver bestemte ledere – den 
fagligt veluddannede, som er specialist i planlægning, styring og kontrol. En, der kan det der med 
styringssystemerne i kontrolrummet. For det er unægtelige nemmere at kontrollere, når man selv 
ved, hvad det handler om!  
 
Fremtidens ledere skal have fokus på personalet, tillid og trivsel. De nye arbejdsformer i samfundet 
skal bruges positivt og ikke bare som yderligere tommeskruer, der indgår som rå besparelser. 
Fremtidens arbejdspladser skal geares til at se kvalitet og trivsel som drivere for den omstilling der 
kommer og på den kvalitet af produkt der efterspørges. 
Der skal laves mekanismer, hvor tillid og ansvar overdrages de enkelte led, og at lederne kan få tid 
og ressourcer til at få det bedste ud af alle såvel produktionsmæssigt som menneskeligt. 
I forhold til den grønne omstilling bliver det også en ledelsesopgave at få rum til at få det tænkt ind 
i den måde virksomhederne arbejder og leverer på. Det kræver tid og det kræver kompetencer. 
 
Ved OK 21 kan du være med til at præge indholdet af krav. Hvilke krav skal TAT fremføre for at 
skabe bedre ledere og lederforhold? 
 

a. Uddannelse, der giver gennemslag i lønnen 
b. Obligatorisk krav til uddannelse indenfor moderne lederskab herunder værdibaseret 

ledelse, hvor mennesket er i centrum. Det er nødvendigt med et decideret kulturskifte for 
at fjerne de negative sider ved NPM, der stadigt er den ’skole’ store dele af ledelserne i 
staten er oplært i. 

c. Krav til resultatkontrakter og deres udformning, herunder krav til uddannelse/udvikling. 
d. Den grønne omstilling, hvordan klædes lederne på til denne vigtige omstilling. 

 
3. Kompetenceudvikling i alle faser af livet og i forhold til fokus på den grønne omstilling af 

samfundet 
Det har været sagt mange gange, vi skal uddannes og opkvalificeres hele livet for at holde vores 
kompetencer ved lige. Og ordene har måske taget form af floskler, da de siges igen og igen. 
 
For hvad mener vi egentlig, og hvad betyder det for dig i din hverdag? Lige dette spørgsmål burde 
jo stå klart, med de mange ressourcer der bruges på at kompetenceafklare folk på de offentlige 
arbejdspladser. Det er dog klart, at samtaler på nogle områder ofte tager form af historieskrivning 
og så er det økonomiske råderum måske ikke rigtig til stede – så udbuddet er ens for alle grupper. 
 
Kravene til statens ansatte vokser hele tiden – nye rutiner, opgaver, styringsredskaber kombineret 
med konstante forandringer. Staten er en arbejdsplads i bevægelse, og det er dens ansatte også. 
Set i den sammenhæng er nye kompetencer et must, men skal kompetenceudvikling tilbydes for at 
kunne modsvare nye produktionskrav, eller kan/skal kompetenceudvikling også være et personligt 
udviklingsværktøj, hvor det væsentlige er dine behov og ikke kun arbejdspladsens? 
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Kompetencefonden har været åben for ansøgninger siden primo september 2019. Ca. 80 % af de 
midler, der var afsat til perioden, er blevet ansøgt. Henset til at første kvartals pulje var på ca. 6 
millioner kroner, og at de efterfølgende kvartalers puljer er på ca. 4 millioner kroner, tyder tallene 
på, at der er interesse for at anvende de afsatte midler. Der er tildelt støtte til ganske 
forskelligartede aktiviteter, herunder til faglige konferencer og uddannelsesaktiviteter i udlandet. 
  
Det er forudsætningen for at få andel i midlerne, at der er tale om individuel kompetenceudvikling, 
som skal godkendes af den ansatte, der skal gennemføre aktiviteten og vedkommendes nærmeste 
leder. TAT’s erfaring er, at ændringer og udvikling på en arbejdsplads kræver at der er flere/mange, 
der i samarbejde udvikler deres kompetencer. Muligheden for at i fællesskab ansøge om midler bør 
tydeliggøres og hjælpes på vej.  
Det forhold, at parterne først nu halvvejs inde i overenskomstperioden er ved at komme på plads 
med både fond og sekretariat, taler for at sikre ro omkring arbejdet med kompetenceudvikling, 
herunder en fortsættelse af fonden og sekretariatet i en form, som svare til den nuværende. At give 
det tid til at virke og måle på resultaterne. At fortsætte arbejdet, hvis resultaterne er 
tilfredsstillende. Men en eventuel fortsættelse ind i endnu en overenskomstperiode forudsætter, at 
der fortsat er et ønske om, at CFU skal bidrage, herunder økonomisk, til arbejdet med 
kompetenceudvikling af statens ansatte.  
 
Ved OK 21 kan du være med til at præge indholdet af krav. Hvilke krav skal TAT fremføre for at 
skabe bedre kompetence forhold? 
 

a. Der tildeles fx kompetencetimer til den enkelte (se 4-dagsarbejdsuge)  
b. Der aftales en ramme for en Kompetencekonto, hvor kompetencerne er overførbare 

mellem sektorer 
c. Den statslige kompetencefond videreføres med arbejdsgiver og arbejdstager bidrag.  
d. Grupper/tjenestesteder kan i fællesskab og i samarbejde mellem A-og B-siden, ansøge 

om midler til fælles kompetenceudvikling. 
 

TAT den 25.06. 2020. 
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