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Forhandlingsprotokollat 
 
 
om fornyelse af overenskomst af 24. januar 2003 for journalister i statens 
tjeneste og aftale for journalistpraktikanter af 24. januar 2003 
 
Parterne er enige om at forny overenskomst for journalister i statens tje-
neste af 24. januar 2003 med tilhørende bilag samt aftale for journalist-
praktikanter af 24. januar 2003 på følgende vilkår: 
 
 
A. Overenskomsten for journalister 
 
 
1. Generelle lønstigninger 
Med virkning fra 1. april 2005 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 
2,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2005. 
 
Med virkning fra 1. april 2006 ydes en generel lønforhøjelse på 1,52 pct. af 
den samlede faste løn pr. 31. marts 2005. 
 
Med virkning fra 1. april 2007 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 
en generel lønforhøjelse på 1,94 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 
2005. 
 
Hertil kommer regulering i overensstemmelse med den mellem Finansmi-
nisteriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg aftalte reguleringsord-
ning. 
 
 
2. Overgang til nyt lønsystem 
Pr. 1. oktober 2006 overgår alle ansatte til nyt lønsystem efter principper-
ne i rammeaftale af 19. november 2003 indgået mellem Finansministeriet 
og CFU. 
 
 
3. Ændring af lønskalaen 
Udover de generelle lønforhøjelser jf. punkt 1 forhøjes basislønnen med 
virkning fra 1. oktober 2006 med følgende beløb pr. år (1. oktober 2004-
niveau): 
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Trin 1: 2.400,- kr. 
Trin 2: 2.400,- kr. 
Trin 3: 2.400,- kr. 
Trin 4: 1.920,- kr. 
Trin 5: 1.920,- kr. 
Trin 6: 1.920,- kr. 
Trin 7: 1.920,- kr. 
 
 
4. Barsel mv. 
De ansatte er omfattet af CFU-forligets punkt 9 (aftale om barsel, adopti-
on og omsorgsdage) samt punkt 10 (løn under fravær i forbindelse med 
barns hospitalsindlæggelse). 
 
 
5. Forhøjelse af pensionsbidraget 
Pr. 1. oktober 2006 ændres pensionsbidraget fra 17,73 pct. (nettoficeret) 
til 18 pct. (nettoficeret). 
 
 
6. Valgfrihed - pension og løn 
Den ansatte kan vælge, at pensionsforhøjelsen under punkt 5 på 0,27 pct. 
(nettoficeret) i stedet udbetales som løn efter følgende principper: 
 
• Beløbet udbetales én gang om årligt i forbindelse med lønudbetalingen 

for november måned. 
• Beløbet er ikke pensionsgivende, og der beregnes ikke særlig ferie-

godtgørelse af beløbet. 
• Den ansatte retter henvendelse til ansættelsesmyndigheden om evt. 

fravalg af pensionsbidrag. 
• Beløbet indgår ikke i beregningen af evt. merarbejdsbetaling, jf. over-

enskomstens § 10, stk. 5, idet eget pensionsbidrag ved beregning af 
evt. merarbejdsbetaling dog opgøres som 1/3 af den samlede pensi-
onsbidragsprocent. 

 
 
7. Bidragsdefinerede pensionsordninger 
Reglerne i aftale af 30. april 2005 mellem Finansministeriet og CFU om 
generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten 
mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med 
jobskifte) finder tilsvarende anvendelse for ansatte omfattet af overens-
komsten. 
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8. ATP 
Pr. 1. januar 2006 oprykkes de ansatte fra ATP-sats B til ATP-sats C. 
 
 
9. Pension af tillæg til lærere ved Danmarks Journa-

listhøjskole 
25.000,- kr. pr. år (1. oktober 1997-niveau) af det tillæg, der ydes  i over-
enskomstens § 9 (tillæg til lærere ved Danmarks Journalisthøjskole) gøres 
pr. 1. oktober 2006 pensionsgivende med 18 pct. (nettoficeret).   
 
 
10. Sproglig modernisering 
Parterne er enige om at søge at forenkle og sprogligt modernisere over-
enskomsten. 
 
 
11. Dækningsområde 
Dækningsområdet kan drøftes i perioden, når der er enighed mellem de 
berørte organisationer herom. 
 
 
B. Aftale for journalistpraktikanter, der under deres 

ansættelse til journalist ansættes i staten 
Praktikanternes løn hæves pr. 1. april 2005 med 475,- kr. og pr. 1. april 
2006 med yderligere 475,- kr.  
 
Parterne er enige om at genforhandle praktikantlønnen efter 1. marts 
2007, idet parterne deltager i de forventede fælles forhandlinger herom.  
 
 
København, den 16. september 2005 
 
Dansk Journalistforbund   Finansministeriet 
Mogens Blicher Bjerregaard  P.M.V. 
    E.B. 
    Peter Friis 
 
 
Dansk Journalistforbund har taget forbehold for, at 
forhandlingsprotokollatet godkendes ved urafstemning. 


