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Resultat af forhandlingerne om fornyelse af Overenskomst for Journalister i statens 

tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist 

ansættes i staten pr. 1. april 2021.  

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og Dansk Journalistforbund er enige om, at 

Overenskomst for Journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse 

til journalist ansættes i staten af 16. maj 2019 fornys på en periode på 3 år fra 1. april 2021 på følgende 

vilkår: 

 

I. Vilkår 

Parterne er enige om, at fornyelsen af Overenskomst for Journalister i statens tjeneste og aftale for 

praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten, sker på de vilkår, der den 6. 

februar 2021 er aftalt mellem Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 

Centralorganisationernes Fællesudvalg for så vidt angår dennes aftales punkt I, II, III, IV for så vidt 

angår underpunkt 3, underpunkt 4 og underpunkt 19.  

 

II. Forhøjelse af basisløntrin 

Parterne har aftalt at ændre basislønforløbet i § 4, stk. 1 i overenskomsten på følgende måde: 

Basisløntrin 1 forhøjes til 271.705 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 2 forhøjes til 285.333 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 3 forhøjes til 294.414 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 4 forhøjes til 302.813 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 5 forhøjes til 310.637 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 6 forhøjes til 318.932 (niveau 31. marts 2012) 

Basisløntrin 7 forhøjes til 327.161 (niveau 31. marts 2012) 

 

III. Dækningsområde 

Parterne er enige om, at ansatte med en professionsbachelor i kommunikation fra DMJX omfattes af 

overenskomsten, og overenskomstens § 1 ændres i overensstemmelse hermed. Det er forudsat, at 



uddannelsen er en forudsætning for at varetage stillingen. Der henvises i øvrigt til de almindelige 

betingelser for at være omfattet af overenskomsten, jf. § 1. 

  

IV. Normperiode 

 

Parterne er enige om, at ændre normperioden. Overenskomstens § 15, stk. 1 ændres således til: 

 

Stk. 1. Arbejdstiden udgør i gennemsnit 37 timer om ugen og opgøres kvartalsvis. 

 

Overenskomstens § 15, stk. 4 ændres til:  

 

Stk. 4. Arbejde, der går væsentligt ud over kvartalsnormen, og som er beordret, kontrolleret og 

godkendt som overarbejde af den ansattes nærmeste foresatte, skal så vidt muligt godtgøres med fritid 

af samme varighed som det præsterede overarbejde med tillæg i fritid på 50 pct. 

 

 

V. Praktikanter 

Parterne er enige om, at drøfte journalistpraktikanternes vilkår, jf. overenskomstens bilag 1C i perioden, 

som aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Drøftelsen kan bl.a. omhandle praktikanters 

uddannelses- og læringsmæssige mål samt løn og vilkår og kan tage udgangspunkt i praktikantaftalen 

indgået primo 2018 mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund. 

 

VI. Forbehold for godkendelse 

Parterne tager forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet.  
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