
AFTALEPROTOKOLLAT 
 
Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne besluttede den 17.marts 2020 at suspendere de 
allerede aftalte OK-forhandlingsmøder på grund af følgerne af COVID-19. Derfor har parterne valgt 
kun at ændre på den økonomiske del af overenskomsten. Forhandlingen om dette emne er ført via 
mail. 
 
Forhandlingerne er afsluttet i enighed med nedenstående ændringer, for en 3-årig periode fra 
1.april 2020 til 31.marts 2023. 
 
Forliget er indgået med forbehold for godkendelse i organisationernes kompetente forsamlinger. 
 
Parterne tager forbehold for åbenlyse regne- og redigeringsfejl. 
 

1. Der bliver afsat 1,55 procent til lønreguleringer om året. I alt minimum 4,65 procent i 
overenskomstens periode.  

2. Der afsættes i hvert af årene 400 kr. til at regulere grundløn og alle skalatrin. Dermed stiger 
startlønnen med 1.200 kr. i overenskomstperioden. 

3. De resterende lønkroner fordeles i 2020 med et ens beløb til alle medarbejdere i 2020 med 
302 kr. 

4. I 2021 fordeles halvdelen af lønmidlerne med et ens beløb til alle, og resten fordeles af 
ledelsen ved lønforhandlinger (lukket model).  

5. I 2022 går alle lønkronerne igen med et ens beløb til alle. I 2022 kan der dog også være 
adgang til yderligere lønmidler (åben model). 

  
I forbindelse med overgangen til den nye ferielov vil der blive hensat 5 ugers ferie, som kommer til 
udbetaling når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. 
Dermed udestår der 2 ugers ferie, som bliver udbetalt senest 1.september 2020. For de 
medarbejdere der måtte forlade virksomheden inden den 1.september 2020 gælder, at der også 
udbetales de 2 ugers tilgodehavende ferie. 
  
Ad 3.  
De 302 kr. er beregnet på følgende måde: 
Fuldtids-gennemsnitsløn er 45.285,38 kr., når alle tillæg, inkl. funktionstillæg, indregnes, og der 
reguleres for, at et par medarbejdere er på deltid. Forstået således at deres løn er omregnet til 
fuldtid, når de indgår i regnestykket. De vil selvfølgelig efterfølgende få en forholdsmæssig del af 
lønstigningen. 
Skalalønstigningen på de 400 kr. udgør 0,88 pct. af den samlede gennemsnitsløn. 
Da der skal ske en samlet regulering på 1,55 pct., er der 0,67 pct. til rest til regulering af personligt 
tillæg, svarende til 302 kr. 
 
Ad 4. og 5.  
Et tilsvarende regnestykke foretages for 2021 og 2022, på basis af gennemsnitslønnen på det 
tidspunkt hvor lønstigningerne skal udmøntes, således at principperne i beregningen er identiske. 
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